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रवि��ारी जनू 13, 2021

वि�षय — मान�ाचे रक्षण करणारा दे�

सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंवि�ता 121 : 8

"परमेश्वरा तुला जाण्या - येण्यात मदत करील. परमेश्वर तुला आता मदत करील आणिण सदै� मदत करत
रा�ील."

उत्तरदायी �ाचन:  स्तोत्रसंवि�ता 16 : 1, 8, 9
2 शमु�ेल 22: 33

2 इवित�ास 16: 9
   1 राजे 8: 61 

1 दे�ा, माझे रक्षण कर कारण मी तुझ्या�र अ�लंबून आ�े.
8 मी परमेश्वराला ने�मी माझ्या पुढे ठे�तो आणिण मी त्याची उज�ी बाजू कधी�ी सोडणार ना�ी.
9 त्यामुळे माझे ह्दय आणिण माझा आत्मा आनंदीत रा�ील माझे शरीर�ी सुरणिक्षत असेल.
33 दे� माझा मजबूत दुर्ग6 आ�े. सात्वित्�क लोकांना तो आपल्या मार्गा6ने नेतो.
9 अखि:ल पृथ्�ी�र कोणाची आपल्या�र श्रध्दा आ�े याचा शोध परमेश्वराची नजर सतत घेत असते � 

अशांना तो आपले पाठबळ देतो. 
61 तुम्�ी स�ा@नी�ी आपल्या परमेश्वर दे�ाशी एकविनष्ठ आणिण प्रामाणिणक असले पावि�जे. त्याच्या स�6 आज्ञा 

आणिण विनयम यांचे पालन केले पावि�जे.

धडा उपदेश

बायबल पासून

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविFल्ड खिGश्चन सायन्स चच6ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
विNत्विस्Oकल कोOेशन्स आणिण खिGश्चन सायन्स Oेक्स्Oबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की Oू द स्क्रिस्Nप्चस6मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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1. अन�ुाद 32 : 3 (सांर्गणे), 4 (से 1st :)

3 ... तमु्�ी�ी परमेश्वराची म�ती र्गा!
4 तो आ�े दुर्ग6 आणिण त्याची कृती परिरपूण6.

2. स्तोत्रसंवि�ता 37: 37

37 शुध्द आणिण सत्य�ादी रा�ा शांती करणाऱ्यांना :ूप संतती लाभेल.

3. ईयोब 1 : 1, 6-9 (से 2nd ,), 11, 12, 14 (से 2nd ,), 16 (आर्ग) (से ;), 18 
(तुझा)-20

1 ऊर देशात ईयोब ना�ाचा एक माणूस रा�ात �ोता. तो Fार चांर्गला � श्रध्दाळू माणूस �ोता. ईयोब 
दे�ाची भक्ती करीत असे. ईयोब �ाईO र्गोष्टीपासून दूर रा�ात असे.

6 नंतर एके दिद�शी दे�पुत्र (दे�दूत) परमेश्वराला भेOायला आ�े. त्यांच्याबरोबर सैतान�ी �ोता.
7 परमेश्वराने सैतानाला वि�चारले, तू कोठे �ोतास? सैतानाने उत्तर दिदले, मी पथृ्�ी�र इकडे वितकडे कि�ंडत 

विFरत �ोतो.
8 मर्ग परमेश्वर सैतानाला म्�णाला, तू माझा से�क, ईयोबला पावि�लेस का? पथृ्�ी�र त्याच्यासार:ा 

कुणी�ी ना�ी. तो :रो:रच Fार चांर्गला सात्वित्�क माणूस आ�े. तो दे�ाची भक्ती करतो. तो �ाईO 
र्गोष्टींपासून दूर रा�ातो.

9 सैतानाने उत्तर दिदले.
11 पण जर तू त्याच्या ज�ळ जे का�ी आ�े त्या सर्गळ्या�र आघात केलास तर तो तुझ्या तोंडा�र तुझी 

किनंदा करील �े मी :ात्रीपू�6क सांर्गतो.
12 नंतर परमेश्वर सैतानाला म्�णाला. बरं आ�े, तू त्याच्याज�ळ असलेल्या �स्तूंचे का�ी�ी करु शकतोस. 

पण तू त्याच्या अंर्गाला मात्र �ात ला�ायचा ना�ीस. मर्ग सैतान परमेश्वरापुढून विनघून रे्गला.
14 तेव्�ा एक विनरोप्या ईयोब कडे आला � म्�णाला.
16 आकाशातून �ीज पडून तुझ्या मेंढ्या � नोकर - चाकर जळून रे्गले. Fक्त मीच ते�ढा बचा�लो आ�े � 

तुला सांर्गायला आलो आ�े.
18 तुझी मुले � मुली तुझ्या मोठ्या मुलाकडे :ात �ोते � द्राक्षारस पीत �ोते.
19 तेव्�ा �ाळ�ंOातून सोसाट्याचा �ारा आला आणिण त्याने तुझे घर पडले. घर तुझ्या मुलामुलीं�र 

पडल्यामुळे ते मेले. के�ळ मीच त्यातून बचा�लो � तुला सांर्गायला इथे आलो.
20 ईयोबने जेव्�ा �े ऐकले तेव्�ा आपल्याला :ुप दु:: झाले आ�े �े दा:वि�ण्यासाठी त्याने आपले कपडे 

Fाडले, डोक्या�रचे केस काढले � जमिमनी�र पडून त्याने दे�ाची आराधना सुरु केली.
4. ईयोब 2 : 3 (से 1st ,), 3 (अजून�ी) (से ,), 4 (से 2nd ,), 5-7, 11, 13 (च्या 

साठी)

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविFल्ड खिGश्चन सायन्स चच6ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
विNत्विस्Oकल कोOेशन्स आणिण खिGश्चन सायन्स Oेक्स्Oबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की Oू द स्क्रिस्Nप्चस6मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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3 नंतर परमेश्वर सैतानाला म्�णाला... तरी�ी तो वि�श्वासू रावि�ला आ�े.
4 सैतानाने उत्तर दिदले.
5 परंतु जर तू तुझ्या शक्तीचा �ापर त्याला शारीरिरक इजा करण्यासाठी केलास तर तो तुला तुझ्या तोंडा�र 

शापदेईल.
6 तेव्�ा परमेश्वर सैतानाला म्�णाला, ठीक आ�े. तो आता तुझ्या �ाती आ�े. मात्र त्याला मारण्याची 

पर�ानर्गी मी तुला देत ना�ी.
7 मर्ग सैतान परमेश्वराकडून विनघाला. त्याने ईयोबाला ठणकणारी र्गळ�े दिदली. ईयोबच्या स�ा@र्गा�र 

तळव्यापासून डोक्यापय@त र्गळ�े �ोती.
11 ईयोबचे तीन मिमत्र म्�णजे अलीFज तेमानी, विबल्दद शू�ी आणिण शोFर नामाथी या वितन्�ी मिमत्रांनी ईयोब 

�र आलेल्या संकOांवि�षयी ऐकले �ोते. ते आपली घरे सोडून एका दिठकाणी भेOले. ईयोबला भेOून 
त्याला स�ानुभूती दा:�ा�ी � त्याचे सांत्�न करा�े याबद्दल त्यांचे एकमत झाले.

13 ... विकती स�न करत आ�े ते त्यांना दिदसत �ोते.

5. ईयोब 3 : 1, 3, 25 (से ,)

1 नंतर ईयोबने आपले तोंड उघडले आणिण आपल्या जन्मदिद�साला शाप दिदला. इयोब आपल्या 
जन्मदिद�साला शाप देतो

3 मी ज्या दिद�शी जन्मलो तो दिद�स कायमचा नष्ट �ो�ो. ज्या रात्री ‘तो मुलर्गा आ�े असे म्�Oले रे्गले ती 
रात्र कधीच आली नसती.

25 जे भयानक घडणार आ�े अशी भीती �ाOत �ोती तेच माझ्या बाबतीत घडले.

6. ईयोब 4 : 1, 3, 5

1 तेमानच्या अलिलFाजाने उत्तर दिदले
3 ईयोब, तू :ूप लोकांना लिशक�लं आ�ेस. अशक्त �ातांना तू शक्ती दिदली आ�ेस.
5 पण आता तुझ्या�र संकOे आली असताना तू :चला आ�ेस. संकOे कोसळल्या�र तू कष्टी झाला 

आ�ेस.
7. ईयोब 6 : 1

1 नंतर ईयोबने उत्तर दिदले.
8. ईयोब 7: 20

20 मी पाप केले असले तरी मी आता काय करु शकतो? तू मला तुझे लक्ष्य का बन�त आ�ेस? मी 
तुझ्यासाठी एक समस्या बनलो आ�े का?

9. ईयोब 8: 1, 3, 19, 20

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविFल्ड खिGश्चन सायन्स चच6ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
विNत्विस्Oकल कोOेशन्स आणिण खिGश्चन सायन्स Oेक्स्Oबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की Oू द स्क्रिस्Nप्चस6मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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1 नंतर शू�ीच्या विबल्ददने उत्तर दिदले,
3 दे� ने�मीच न्यायी असतो. तो स�6शलिक्तमान दे� बरोबर असलेल्या र्गोष्टी कधीच बदलत ना�ी.
19 परंतु ती �नस्पती आनंदी असते कारण वितच्याच जार्गी दुसरी �नस्पती�ाढत असते.
20 दे� विनरार्गस लोकांना सोडून देत ना�ी. तो �ाईO माणसांना मदत�ी करत ना�ी.

10. ईयोब 9: 1, 20, 21

1 मर्ग ईयोब उत्तरा दा:ल म्�णाला:
20 मी विनष्पाप असलो तरी, माझे बोलणेच मला अपराधी बन�ते. मी विनष्पाप आ�े, पण मी बोलल्या�र 

माझे तोंडच मला अपराधी शाबीत करते.
21 मी विनष्पाप आ�े, पण काय वि�चार करा�ा ते मला कळत ना�ी. मी माझ्याच आयुष्याचा मिधक्कार 

करतो.

11. ईयोब 11: 1, 6 (मावि�त आ�े), 7

1 नंतर नामाथीच्या सोFरने ईयोबला उत्तर दिदले:तो म्�णाला,
6 तुला जे�ढी लिशक्षा करायला ��ी ते�ढी दे� करत ना�ी �े तू समजून घे.
7 ईयोब, तू दे�ाला :रो:रीच समजू शकतोस असे तुला �ाOते का? त्या स�6शलिक्तमान दे�ाला समजणे 

अशक्य आ�े.

12. ईयोब 38: 1-4, 33

1 नंतर परमेश्वर �ा�Oळींतून ईयोबशी बोलला. तो म्�णाला:
2 जो मू:ा6सार:ा बोलत आ�े तो �ा अज्ञानी मनुष्य कोण आ�े?
3 ईयोब, स्�त:ला सा�रआणिण मी जे प्रश्र वि�चारतो त्याची उत्तरे द्यायला तयार �ो.
4 ईयोब, मी पथृ्�ी विनमा6ण केली तेव्�ा तू कुठे �ोतास? तू स्�त:ला इतका श�ाणा समजत असशील तर 

मला उत्तर दे.
33 ईयोब, तुला आकाशातील विनयम मा�ीत आ�ेत का? तुला त्याच विनयमांचा पथृ्�ी�र उपयोर्ग करता 

येईल का?

13. ईयोब 40: 8, 10

8 ईयोब, मी न्यायी ना�ी असे तुला �ाOते का? मी का�ी चूक केल्याचा आरोप करुन तू स्�त:चे 
विनरपरामिधत्� लिसध्द करु प�ात आ�ेस.

10 जर तू दे�ासार:ा असलास तर तुला स्�त:बद्दल अणिभमान �ाOू दे. आणिण तुला मान मिमळू दे. तू जर 
दे�ासार:ा असलास तर तू मानमरातब आणिण �ैभ� कपड्यांसार:े घालू शकतोस.

14. ईयोब 42: 1, 2, 3 (म्�णून), 5, 7, 8 (जा) (से 1st :), 9 (से :), 10, 12 (से :)
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1 नंतर ईयोबने परमेश्वराला उत्तर दिदले, तो म्�णाला:
2 परमेश्वरा स�6का�ी तूच करु शकतोस ते मला मा�ीत आ�े. तू योजना आ:तोस आणिण त्या प्रत्यक्षात 

येण्यास कोणी�ी आणिण का�ी�ी प्रवितबंध करु शकत ना�ी.
3 ... परमश्वरा मला ज्या र्गोष्टी कळत तव्�त्या त्यांच्यावि�षयीच मी बोलत �ोतो. ज्या र्गोष्टी समजणे माझ्या

आ�ाक्याबा�ेरचे �ोते त्यांच्यावि�षयी मी बोलत �ोतो.
5 परमेश्वरा, मी तुझ्याबद्दल पू�t ऐकले �ोते. परंतु आता मी माझ्या डोळ्यांनी तुला बघतो आ�े.
7 परमेश्वराचे ईयोबाशी बोलणे झाल्या�र तो तेमानीच्या अलीFजला म्�णाला, “मला तुझा आणिण तुझ्या 

दोन मिमत्रांचा रार्ग आला आ�े. का? कारण तुम्�ी माझ्याबद्दल योग्य बोलला ना�ी. परंतु ईयोब माझा 
से�क आ�े. तो माझ्यावि�षयी बरोबर बोलला.

8 ते घेऊन माझ्या से�काकडे, ईयोबाकडे जा. त्यांना मार आणिण त्यांचा स्�त:साठी �ोमबली अप6ण कर. 
माझा से�क ईयोब तुमच्यासाठी प्राथ6ना करेल.

9 तेव्�ा अलीFज तेमानी, विबल्दद शू�ी आणिण सोFर नामाथीचा यांनी दे�ाचे ऐकले. नंतर परमेश्वराने 
ईयोबाच्या प्राथ6नेला उत्तर दिदले.

10 ईयोबाने त्याच्या मिमत्रांसाठी प्राथ6ना केली आणिण परमेश्वराने ईयोबाला पुन्�ा यशस्�ी केले. दे�ाने त्याला 
पू�t त्याच्याकडे �ोते त्यापेक्षा दुप्पO दिदले.

12 परमेश्वराने ईयोबाच्या आयुष्याच्या उत्तराधा6�र त्याच्या पू�ा6धा6पके्षा अमिधक कृपा केली.
15. 2 तीमथ्थाला 1: 1, 2, 7

1 येशू खिGस्तामध्ये असलेल्या जी�नावि�षयीच्या अणिभ�चनाची घोषणा करण्यास, दे�ाच्या इच्छेने 
पाठवि�लेला खिGस्त प्रेविषत पौल याजकडून,

2 विप्रय मुलर्गा तीमथ्य याला, दे�विपता आणिण आमचा प्रभु येशू खिGस्त याच्यापासून कृपा दया � शावंित 
असो.

7 कारण दे�ाने आम्�ांला णिभत्रेपणाचा आत्मा दिदला ना�ी. तर तो सा�धानतेचा � सामथ्या6ची स्Fूर्तितं देणारा
आतमा दिदला आ�े.

16. 2 तीमथ्थाला 2: 1

1 माझ्या मुला तू खिGस्त येशूच्या ठायी असलेल्या कृपेत बल�ान �ो.
17. 2 तीमथ्थाला 3: 2 (से 1st,), 4 (सु: प्रमेी), 5, 14

2 लोक स्�ाथt
4 ... दे�ा�र पे्रम करण्यापके्षा चैनीची अमिधक आ�ड धरणारे असे �ोतील;
5 ते दे�ाच्या से�ेचे बा�ेरचे स्�रूप चांर्गले रा:तील, परंतु त्याचे सामथ्य6 नाकारतील. त्यांच्यापासून ने�मी 

दूर रा�ा.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविFल्ड खिGश्चन सायन्स चच6ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
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14 पण तुझ्या बाबतीत, ज्या र्गोष्टी तू लिशकलास � ज्यावि�षयी तुझी :ात्री झाली आ�े त्या तू तशाच पुढे 
चालू ठे�. ती सत्ये ज्या कोणापासून तू लिशकलास ते तुला ठाऊक आ�े. तू त्यांच्या�र वि�श्वास ठे�ू 
शकतोस.

18. 2 करिरंथकरांस 13 : 11 (परिरपूण6 व्�ा)

11 परिरपूण6तेकडे ध्येय असू द्या. जसे मी तुम्�ांला सांविर्गतले तसे करा. एका मनाचे व्�ा, शांतीने रा�ा. आणिण
प्रीतीचा � शांतीचा दे� तुमच्याबरोबर असेल.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 550 : 5-14

दे� जी�न किकं�ा बुद्धि{मत्ता आ�े, जे प्राणी तसेच मनुष्यांची व्यलिक्तमत्त्� आणिण ओळ: बन�तात आणिण 
जपतात. दे� मया6दिदत �ोऊ शकत ना�ी आणिण भौवितक मया6देत मया6दिदत असू शकत ना�ी. आत्मा �स्तू बनू 
शकत ना�ी, किकं�ा आत्मा त्याच्या वि�रुध्द वि�कलिसत �ोऊ शकत ना�ी. चुकीच्या भौवितक जी�नाचे काय आ�े �े
तपासण्यात काय उपयोर्ग आ�े, जे संपत ना�ी, अर्गदी विनराशपणानेच �ोते? अस्तिस्तत्�ाचा :रा अथ6 आणिण 
त्याचा शाश्वत परिरपूण6पणा यापुढेदे:ील दिदसला पावि�जे, जसे की यापुढे �ोईल.

2. 302 : 14 (द्या)-24

… आपण �े लक्षात ठे�ूया की कण6मधुर आणिण अमर मनुष्य कायम अस्तिस्तत्त्�ात आ�े, आणिण कोणत्या�ी 
जी�नात, पदाथा6त आणिण बुद्धि{मत्तेत अस्तिस्तत्त्�ात असला तरी तो ने�मीच्या अस्तिस्तत्�ापेक्षा जास्त असतो. �े 
वि�धान दंतकथे�र आधारिरत आ�े. विपता परिरपूण6 असल्याप्रमाणेच मनुष्याला परिरपूण6 असण्याचे वि�ज्ञान दे:ील 
सांर्गते, कारण अध्यात्म मनुष्याचा आत्मा, किकं�ा मन �ा स�6 सृष्टीचा दै�ी तत्त्� आ�े, आणिण कारण �ा :रा 
मनुष्य आत्म्याद्वारे ज्ञानाऐ�जी शालिसत �ोतो, आत्म्याच्या विनयमाद्वारे नव्�े तर पदाथा@च्या तथाकलिथत 
विनयमादं्वारे.

3. 393 : 16-18

आपल्या समजुती�र दृढ र�ा की दिदव्य मन शासन करते आणिण वि�ज्ञानात माणूस दे�ाच्या सरकारचे 
प्रवितकिबंविबत करतो.

4. 14 : 1-11
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जर आपण सं�ेदनाक्षमतेने शरीराबरोबर रावि�लो आणिण एक सा�6भौम, भौवितक व्यक्ती, ज्याचा कान 
आपल्याला प्राप्त �ोईल, म्�णून आपण स�6शलिक्तमानपणाचा वि�चार केला तर आपण आत्म्याच्या 
प्रात्यणिक्षकात "दे�ापासून अनुपस्थिस्थत" नसतो आणिण "प्रभूसम�ेत" रा�त ना�ी. आम्�ी "दोन मास्Oस6ची से�ा" 
करू शकत ना�ी. "प्रभूबरोबर �जर" रा�णे म्�णजे के�ळ भा�विनक अणिभमान किकं�ा श्र{ा नसून खिGश्चन 
वि�ज्ञानात प्रकO झालेल्या जी�नाचे �ास्तवि�क प्रदश6न आणिण समजून घेणे �ोय. "प्रभूबरोबर" असणे म्�णजे 
दे�ाच्या विनयमशास्त्राचे पालन करणे, पूण6पणे दै�ी प्रेमाद्वारे चालणे - आत्म्याद्वारे, म�त्त्�ाचे ना�ी.

5. 261 : 31-23

आपण आपले शरीर चांर्गले आणिण मान�जातीचे स्मरण वि�सरायला ��े. दर तासाला मनषु्याच्या चांर्गल्या 
मार्गण्या, ज्यामध्ये अस्तिस्तत्�ाची समस्या सोडवि�ली पावि�जे. चांरु्गलपणाचा संर्गोपन केल्याने मनुष्या�र दे�ा�र 
अ�लंबून रा�णे कमी �ोत ना�ी, तर ते अमिधकामिधक �ाढ�ते. दोन्�ीपैकी ए:ाद्याने पाळल्यामुळे मनुष्या�र 
दे�ाची कत6व्ये कमी �ोत ना�ीत तर ती पूण6 करण्याची अत्यंत म�त्त्�ाची र्गरज दे:ील दश6वि�ली जाते. खिGश्चन 
वि�ज्ञान दे�ाच्या परिरपणू6तेपासून शून्य आ�े, परंतु त्याचे संपूण6 र्गौर� त्याला मानतात. "म्�ाताराला त्याच्या 
कृत्याने काढून Oाकून" नश्वर "अमरत्� ठे�ले."

आपण दे�ाच्या श्र{ा असलेल्या उथळ पाण्यात बुड�ून आपण दे�ाच्या विनर्मिमंतीचे स्�रूप � रु्गण�त्ता जाणून 
घेऊ शकत ना�ी. आपण आपल्या अशक्त FडFडय़ा - आपण जी�नातले सत्य आणिण जी�नात सत्य 
शोधण्याचा प्रयत्न केला पावि�जे. आणिण भौवितक सं�ेदनांच्या साक्षापेक्षा �रच्या, भर्ग�ंताच्या अमर कल्पनेपय@त 
जाणे आ�श्यक आ�े. �े स्पष्ट आणिण उच्च दृश्ये ईश्वरासारख्या माणसाला त्याच्या अस्तिस्तत्�ाच्या परिरपूण6 
कें द्रापय@त पो�ोचण्यास प्रेरिरत करतात.

ईयोब म्�णाला: "मी तुझ्या कानाच्या कानातून ऐकले आ�े, पण आता मी तुला डोळे पाहू शकतो." मृत्यूची 
र्गोष्ट ईयोबच्या वि�चारांना प्रवितकिबंविबत करेल, जेव्�ा मानल्या जाणाऱ्या �ेदना आणिण पदाथा6चा आनंद �ाढत 
जाईल. त्यानंतर ते जी�न आणिण आनंद, आनंद आणिण दु: :ाचा :ोOा अंदाज ला�तील आणिण विनःस्�ाथ6पणे 
प्रेम करतात, संयमाने काम करतात आणिण दे�ाला आ�डत नसलेल्या स�6 र्गोष्टीं�र वि�जय मिमळ�तात.

6. 231 : 20-2

स्�त: ला पापापेक्षा �रचढ ठरवि�णे म्�णजे कारण दे�ानेच तुम्�ाला त्यापके्षा श्रषे्ठ केले आ�े आणिण मनुष्या�र 
शासन केले आ�े, �ी :री श�ाणपणा आ�े. पापाची भीती बाळर्गणे म्�णजे प्रमेाची शक्ती आणिण मनुष्याच्या 
दे�ाशी संबंध असण्याचे दै�ी वि�ज्ञान याचा रै्गरसमज करणे - त्याच्या सरकार�र शंका घेणे आणिण त्याच्या 
स�6शलिक्तमान काळजी�र अवि�श्वास ठे�णे. स्�त: ला आजारपण आणिण मृत्यूपेक्षा शे्रष्ठ ठरवि�णे विततकेच 
श�ाणपणाचे आ�े आणिण ते दै�ी वि�ज्ञानाच्या अनुषंर्गाने आ�े. जेव्�ा आपण दे�ाला पूण6पणे समजता आणिण ते 
त्याच्या विनर्मिमंतीचा भार्ग नसतात तेव्�ा त्यांना भीती बाळर्गणे अशक्य आ�े.
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मॅन, त्याच्या विनमा6त्याद्वारे शालिसत, इतर कोणते�ी मन नसलेले, - “स�6 र्गोष्टी त्याच्याद्वारे [दे�ाच्या �चनाद्वारे]
बनवि�ल्या रे्गल्या; आणिण त्याच्यालिश�ाय बनवि�लेले का�ी�ी नव्�ते,” असे ईव्�ानलिलस्Oच्या वि�धाना�र रोपे 
ला�ली आणिण पापां�र वि�जय मिमळ�ू शकतो. , आजारपण आणिण मृत्यू.

7. 259 : 6-14

दै�ी वि�ज्ञानात मनुष्य �ी दे�ाची :री प्रवितमा आ�े. खिGस्त येशूमध्ये ईश्वरी स्�भा� उत्तम प्रकारे व्यक्त करण्यात 
आला, ज्याने ईश्वराचे सत्य प्रवितकिबंब त्यांच्या जी�ना�र Fेकले आणिण अशक्त वि�चारांपके्षा त्यांचे जी�न उच्च 
केले, - ज्याने मनषु्याला पवितत, आजारी, पाप आणिण मरणार असे वि�चार मांडले. खिGस्त सारख्या �ैज्ञाविनक 
अस्तिस्तत्�ावि�षयी आणिण दै�ी उपचारांवि�षयी समजून घेण्यासाठी परिरपूण6 लिस{ांत आणिण कल्पना - परिरपूण6 दे� 
आणिण परिरपूण6 मनषु्य - वि�चार आणिण प्रात्यणिक्षकेचा आधार म्�णून.

8. 192 : 4-10

आपण खिGस्ती �ैज्ञाविनक आ�ोत, ज्याप्रमाणे आपण :ोट्या र्गोष्टीं�र अ�लंबून रा�तो आणिण जे सत्य आ�े 
त्याला समजतो. आम्�ी खिGस्तासाठी स�6 सोडत ना�ी तोपय@त आम्�ी खिGश्चन �ैज्ञाविनक ना�ी. मान�ी मते 
अध्यास्तित्मक ना�ीत. ते कानाच्या ऐकण्यापासून, तत्त्�ाऐ�जी शारीरिरकतेपासून आणिण अमरऐ�जी नश्वरातून 
येतात. आत्मा दे�ापासून �ेर्गळा ना�ी. आत्मा दे� आ�े.

9. 99 : 23-29

�ास्तवि�क अध्यात्माची शांत, भक्कम प्र�ा�, आरोग्य, शु{ता आणिण आत्म-विन�ा6सन या र्गोष्टी प्रकO केल्याने 
मान�ी अनुभ� र्ग�न �ोणे आ�श्यक आ�े, जोपय@त भौवितक अस्तिस्तत्�ाच्या श्र{ेला Oक्कल घालणे आणिण पाप,
रोर्ग आणिण मृत्यू देईपय@त पावि�ले जात ना�ी. दिदव्य आत्म्याचे �ैज्ञाविनक प्रदश6न आणिण दे�ाच्या अध्यास्तित्मक, 
परिरपूण6 माणसासाठी सा�6कालिलक दिठकाण.

दैविनक कत6व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ6ना

दररोज प्राथ6ना करणे �े या चच6मधील प्रत्येक सदस्याचे कत6व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्�ा�े आणिण माझ्यापासून स�6 पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स�6 मान�जातीचे स्ने� समृ{ करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविFल्ड खिGश्चन सायन्स चच6ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
विNत्विस्Oकल कोOेशन्स आणिण खिGश्चन सायन्स Oेक्स्Oबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की Oू द स्क्रिस्Nप्चस6मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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चच6 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भार्ग. 4

�ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच6च्या सदस्यांच्या �ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक खिGश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात र्गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, :रा बंधुता, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच6मधील सदस्यांनी
दररोज स�6 प्रकारच्या �ाईOापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांर्गण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मार्गा6ने  प्रभावि�त  �ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ6ना
करा�ी.

चच6 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत6व्याची सतक6 ता

आNमक मानलिसक सूचनेवि�रू{  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल6क्ष करणे �े या चच6मधील प्रत्येक सदस्याचे कत6व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय �ोईल.

चच6 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भार्ग. 6

_____________________

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविFल्ड खिGश्चन सायन्स चच6ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
विNत्विस्Oकल कोOेशन्स आणिण खिGश्चन सायन्स Oेक्स्Oबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की Oू द स्क्रिस्Nप्चस6मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.


