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सोनेरी मजकूर:  1 करिरंथकरांस 15 : 57

"दे�ाला धन्या�ाद असो, जो आम्हाला वि�जय देतो"

उत्तरदायी �ाचन:  2 करिरंथकरांस 4 : 8, 9

रोमकरांस 8: 31, 35, 37-39

8 आम्हां�र चारी दिदशांनी संकटे येतात, पण आम्ही अजून चिचरडले गेलो नाही, गोंधळलेलो आहोत, पण 
विनराश झालो नाही.

9 छळ झालेले असे आहोत पण टाकून दिदलेले असे आम्ही नाही, खाली पडलेलो असलो तरी आमचा 
नाश झालेला नाही.

31 या�रुन आपण काय म्हणा�े? दे� जर आपल्या बाजूचा आहे तर आपल्या वि�रुद्ध कोण?
35 ख्रि9स्ताच्या प्रेमापासून आपणांस कोण �ेगळे करील? त्रास, कष्ट, छळ, भूक, नग्नता, संकटे किकं�ा 

तल�ारीने �ध हे �ेगळे करतील काय?
37 तरी या स� गोष्टींमध्ये आम्ही ज्याने आम्हां�र प्रीवित केली त्याच्याद्वारे अत्यंत �ैभ�ी जय चिमळ�ीत 

आहोत.
38 कारण माझी खात्री आहे की, मरण किकं�ा जी�न, दे�दूत, अचिधकारी आत्मे हल्लीच्या किकं�ा 

भवि�ष्यकाळात,
39 येशूचे सामर्थ्यय, उंच किकं�ा खाली, जगात विनमाण केलेली कुठलीही गोष्ट आपणांस दे�ाचे प्रेम जे 

ख्रि9स्तामध्ये आढळते त्यापासून �ेगळे करु शकणार नाही.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रि9श्चन सायन्स चचने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि9श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Rप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. नीवितसूत्रे 11: 3 (पासून :)

3 चांगल्या, इमानदार लोकांना प्रामाणिणकपणा मागदशन करतो.

2. विMलिलप्पैकरांस 2 : 14, 15

14 प्रत्येक गोष्ट तRार किकं�ा भाडंण न करता करा, यासाठी की,
15 तमु्ही विनद[ष � शुद्ध असे या कुदिटल � वि�परीत विपढीतील लोकामंध्ये असा�े. आणिण त्यांच्यामध्ये 

अंधाऱ्या जगातील प्रकाशासारखे चमका�े.

3. विMलिलप्पैकरांस 4 : 11 (कारण)-13

11 ....कारण आहे त्या स्थिस्थतीत मी समाधानी राहण्याचे लिशकलो आहे.
12 गरजू स्थिस्थतीत किकं�ा स� वि�पुल असताना कसे राहायचे ते मी जाणतो. कोणत्याही �ेळी आणिण स� 

परिरस्थिस्थतीत तृप्त राहण्याचे � भुकेले राहण्याचे, भरपूर बाळगण्याचे आणिण अपूरेपणात राहाण्याचे अशा
स� परिरस्थिस्थतीत राहण्याचे रहस्य मी लिशकलो आहे.

13 जो ख्रि9स्त मला सामर्थ्यय देतो त्याच्यार द्धारे मी स� परिरस्थिस्थतीचा सामना करु शकतो.

4. उत्पलित्त 37: 2 (योसेM) (पासून ;), 3, 4, 24 (पासून :), 28 (पासून :)

2 योसेM सतरा �षा`चा उमदा तरुण होता. शेळ्यामढे्यांचा सांभाळ करणे हे त्याचे काम होते. 
3 इस्राएल (याकोब) स� मुलांपके्षा योसेMा�र अचिधक प्रीती करीत असे कारण तो त्याचा म्हातारपणाचा 

मुलगा होता. त्याने योसेMाला एक वि�शेष संुदर पायघोळ झगा दिदला होता.
4 आपला बाप आपल्या इतर भा�ांपेक्षा योसेMा�र अचिधक प्रीती करतो हे त्याच्या भा�ांना दिदसले म्हणून 

ते योसेMाचा दे्वष करु लागले. यासेMाशी चांगल्या रीतीने बोलणे देखील त्यांनी सोडून दिदले.
24 नंतर त्यांनी त्याला एका खोल कोरड्या खाड्यात टाकून दिदले.
28 ते चिमद्यानी व्यापारी ज�ळ आल्या�र त्या भा�ांनी योसेMाला खाड्यातून बाहेर काढले � त्या इश्माएली 

व्यापाऱ्यांस �ीस चादंीची नाणी घेऊन वि�कून टाकले. ते व्यापारी योसेMास चिमसर देशास घेऊन गेले.

5. उत्पलित्त 39 : 1, 3, 7, 8 (पासून 1st ,), 12, 19 (कधी)-20 (पासून 2nd ,), 21, 
22

1 योसेMाला वि�कत घेतलेल्या व्यापाऱ्यांनी त्याला चिमसरला नेले � Mारो राजाचा एक अचिधकारी गारद्यांचा 
म्हणजे संरक्षक दलाचा सरदार पोटीMर यास वि�कले.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रि9श्चन सायन्स चचने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि9श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Rप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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3 परमेश्वर योसेMा बरोबर आहे आणिण म्हणून त्याच्या हर एक कामात तो त्याला यश देतो हे पोटीMरला 
दिदसून आले.

7 काही काळानंतर पोटीMराच्या बायकोला तो आ�डू लागला. एके दिद�शी ती त्याला म्हणली, 
“माझ्याबरोबर नीज”

8 परंतु तसे करण्यास योसेMाने वितला नकार दिदला. 
12 अशा�ेळी त्याच्या स्�ामीच्या बायकोने त्याचे �स्त्र धरुन त्याला म्हटले “तू माझ्यापाशी नीज.” परंतु 

योसेM ते �स्त्र वितच्या हातात सोडून आतल्या घरातून बाहेर पळून गेला.
19 ...आपल्या बायकोचे बोलणे एकल्या�र योसेMाच्या स्�ामीचा राग खूप भडकला.
20 तेव्हा पोटीMराने योसेMाला त्या तुरंुगात टाकले. 
21 परंतु परमेश्वर योसेMाबरोबर होता; आणिण योसेMा�र परमेश्वराची दया सतत राविहली; काही काळानंतर 

तुरंुगाच्या अचिधकाऱ्यास योसेM आ�डंू लागला.
22 त्या अचिधकाऱ्याने तुरंुगातील स� कैद्यांना योसेMाच्या स्�ाधीन केले योसेM; त्यांचा प्रमुख होता तरी पण

तोही त्यांच्या सारखेच काम करी.

6. उत्पलित्त 41 : 1 (पासून :), 14 (पासून :), 15, 16, 28-30 (पासून 1st ;), 33, 
37-40

1 दोन �षानंतर Mारो राजाला स्�प्न पडले;ते असे की तो.
14 मग Mारोने योसेMाला तुरंुगातून आणण्यास बोला�णे पाठ�ले. तेव्हा गारद्यांनी योसेMाल ताबडतोब 

तुरंुगातून बाहेर आणले.
15 मग Mारो योसेMास म्हणाला, “मला स्�प्न पडले आहे, परंतु त्याचा अथ सांगणारा कोणी नाही. मी 

तुझ्यावि�षयी ऐकले की जो कोणी तुला स्�प्न सांगतो तेव्हा तू लगेच स्�प्नांचा अथ सांगतोस.”
16 योसेM म्हणाला, “मी माझ्या कौशल्याने किकं�ा हुशारीने स्�प्नांचा अथ सांगतो असे नाही, तर के�ळ 

दे�ालाच हे सामर्थ्यथ आहे आणिण तो दे�च Mारोच्या स्�प्नांचा अथ सांगेल.”
28 ल�करच काय घडणार आहे हे दे�ाने आपणास दाख�ले आहे. मी संविगतल्याप्रमाणेच हे घडून येईल.
29 सात �षा`च्या सुबत्तेच्या काळात चांगले � भरपूर पीक येईल � चिमसर देशभर भरपूर खा�यास असेल.
30 परंतु सुकाळाच्या सात �षा`नंतर स� देशभर दुष्काळाची अशी सात �षt येतील की त्यामुळे चिमसर 

देशभर विपकलेले धान्य वि�सरले जाईल.
33 तेव्हा, Mारो महाराज, आपण एखाद्या चतुर � शहाण्या पुरुषाची विन�ड करुन त्याला स� चिमसर देशा�र

प्रशासक म्हणून नेमा�े;
37 Mारो राजाला ही कल्पना Mार चांगली �ाटली � पटली; तसेच त्याच्या स� से�कांनी एकमताने वितला 

संमती दिदली.
38 Mारोने म्हटले, “योसेMापेक्षा अचिधक चांगला � योग्य, दुसरा कोणी पुरुष सापडेल काय? दे�ाचा 

आत्मा त्याच्यात असल्यामुळे त्याला शहाणपण येते!”
39 तेव्हा Mारो योसेMास म्हणाला, “दे�ाने तुला या स� गोष्टी दाख�ल्या आहेत, म्हणून तुझ्यासारखा चतुर

� शहाणा दुसरा कोणी नाही.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रि9श्चन सायन्स चचने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि9श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Rप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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40 म्हणून मी तुला या देशाचा (चिमसरचा) अचिधपती म्हणजे स�ात उच्च अचिधकारी म्हणून नेमतो. स� लोक 
तुझ्या स� आज्ञा पालिळतील; या देशात के�ळ राजासना पुरता म्हणजे नामधारी राजा म्हणून काय तो मी
एक तुझ्यापेक्षा मोठा असेन.”

7. उत्पलित्त 42 : 3, 7 (पासून 1st ,)

3 तेव्हा योसेMाचे दहा भाऊ धान्य वि�कत घेण्यासाठी चिमसरला गेले.
7 योसेMाने आपल्या भा�ांना पाविहल्या बरोबर.

8. उत्पलित्त 45 : 4, 5

4 तेव्हा योसेM आपल्या भा�ांना पुन्हा म्हणाला, जरा इकडे माझ्याकडे या; कृपा करुन माझ्याज�ळ 
या अशी मी वि�नंती करतो. तेव्हा त्याचे भाऊ त्याच्या ज�ळ गेले; आणिण योसेM त्यांना म्हणाला, ज्या
भा�ाला तुम्ही चिमसरच्या लोकांना गुलाम म्हणून वि�कले तो योसेM मीच आहे.

5 आता त्यावि�षयी काही चिचंता � काळजी करु नका; किकं�ा तमु्ही जे केले त्याबद्दल आपल्याला संताप 
करुन घेऊ नका; मी येथे या�े � त्यामुळे आपणा स�ा`चे प्राण �ाचा�ेत ही दे�ाचीच योजना होती.

9. 1 पेत्र 2 : 19-23

19 कारण हे प्रशंसनीय आहे. जर एखादा त्याच्या अंत:करणात असलेल्या दे�ाच्या इच्छेसंबंधाने 
जागरुक आहे � अन्यायामुळे त्याला दु:ख सोसा�े लागते.

20 कारण जर तमु्ही केलेल्या चुकीबद्दल तुम्हांला मार चिमळाला आणिण तुम्हांला तो सहन करा�ा लागतो,
तर ते दे�ासमोर मान्य आहे.

21 यासाठी दे�ाने आपल्याला बोला�ले आहे; कारण ख्रि9स्ताने देखील आपल्यासाठी दु:ख सहन केले 
आणिण त्याच्या पा�लां�र पाऊल टाकून चाला�े, म्हणून स्�त:च्या अशा �ागण्याने आपल्यासमोर 
उदाहण ठे�ले.

22 “त्याने कोणतेही पाप केले नाही, त्याच्या मुखात कपट नव्हते.”
23 जेव्हा लोकांनी त्याचा अपमान केला तेव्हा त्याने उलट अपमान केला नाही. जेव्हा त्याने दु:ख सहन

केले तेव्हा त्याने धमकी दिदली नाही. परंतु जो न्यायाने विन�ाडा करतो त्या दे�ाच्या हाती स्�त:ला 
सोप�ून दिदले.

10. विMलिलप्पैकरांस 2 : 12, 13

12 म्हणून माझ्या विप्रयांनो, जसे तुम्ही मी प्रत्यक्ष असतानाच नव्हे तर आता दूर असतानासुद्धा आज्ञा 
पाळता तसे भीतीने कापत तुमचे तारण पूण होण्यासाठी काय करीत राहा.

13 कारण दे�च असा एक आहे जो तुमच्यामध्ये काय करण्याची इच्छा विनमाण करतो � तो संतुष्ट होईल 
अशा रीतीने काय पूणत्�ास नेतो.

11. रोमकरांस 8 : 28

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रि9श्चन सायन्स चचने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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28 आणिण आपणास माहीत आहे की, प्रत्येक गोष्टीत हेतूप्रमाणे आत्मा जे दे�ा�र प्रेम करतात � त्याच्या 
संकल्पाप्रमाणे बोलावि�लेले असतात त्यांच्यासह जे चांगले आहे ते करण्याचे काम करतो.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 115 : 15-16

मनषु्यः दे�ाच्या अध्यात्मित्मक कल्पना, �ैयलिzक, परिरपूण, चिचरंतन.

2. 258 : 13-15, 19-24

दे� माणसात अनंत कल्पना कायमस्�रूपी स्�तःच वि�कलिसत करतो, वि�स्तृत करतो आणिण अमयाद 
आधारा�र उंच आणिण उच्च होत जातो.

असीम तत्त्� असीम कल्पना आणिण अध्यात्मित्मक व्यलिzमत्त्�ातून प्रवितकिबंविबत होते, परंतु भौवितक तथाकलिथत 
इंदि}यांना तत्त्� किकं�ा त्याच्या कल्पनांचा कोणताही पत्ता नाही. मान� क्षमता मनुष्याच्या आणिण दे�ाची खरी 
संकल्पना चिमळ�ण्यामुळे मान�ी क्षमता मोठ्या प्रमाणात आणिण परिरपूण झाल्या आहेत.

3. 307 : 25 (द)-30

दै�ी मन माणसाची आत्मा आहे, आणिण मनुष्याला स� गोष्टीं�र अचिधकार देतो. मनषु्य भौवितक 
आधारा�रुन तयार केला गेला नाही किकं�ा आत्म्याने कधीही न बनवि�लेल्या भौवितक कायद्यांचे पालन 
करण्यास सांविगतले गेले नाही; त्याचा प्रांत आध्यात्मित्मक विनयमांनुसार आणिण मनाच्या उच्च विनयमात आहे.

4. 90 : 24-32

माणसाचे स्�त: चे प्र�ेश हे माणसाचे स्�त: चे रुप आहे आणिण मनषु्याला अनंत कल्पना प्राप्त करण्यास मोकळे
करते. या दृढ विनश्चयामुळे मृत्यूचा दर�ाजा बंद होतो आणिण तो अमरत्�ासाठी वि�स्तृत करतो. आत्म्यास समजून 
घेणे आणिण ओळखणे आ�श्यक आहे शे�टी, आणिण तसेच आपण दै�ी तत्त्�ाच्या आकलनातून जाण्याचे रहस्य 
सोडवि�ण्यास आपला �ेळ सुधारू शकतो. सध्या माणूस काय आहे हे आपल्याला ठाऊक नाही, परंतु जेव्हा 
आपण दे�ाचे प्रवितकिबंब काढतो तेव्हा आपल्याला हे नक्कीच कळेल.

5. 228 : 11-19

माणसाची गुलामी करणे कायदेशीर नाही. जेव्हा मनुष्य त्याच्या स्�ाततं्र्याच्या �ारशामध्ये प्र�ेश करतो तेव्हा 
भौवितक इदंि}यां�र त्याचे ईश्वरप्राप्त �चस्� असते. मृत्यूचे लोक काही दिद�स स�समथ दे�ाच्या ना�ाने त्यांचे 
स्�ातंत्र्य सांगतील. तर ते दिदव्य वि�ज्ञानाच्या समजुतीद्वारे त्यांच्या स्�त: च्या शरीरा�र विनयंत्रण ठे�तील. त्यांचे 
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सध्याचे वि�श्वास सोडून देणे, ते आध्यात्मित्मक �ास्तवि�कता म्हणून सामंजस्य ओळखतील आणिण भौवितक 
अ�ास्त� म्हणून वि��ादास्पद होतील.

6. 262 : 9-16

आपण दे�ाच्या वि�श्वासाहतेच्या उथळ पाण्यात बुड�ून दे�ाच्या विनर्मिमंतीचे स्�रूप � गुण�त्ता जाणून घेऊ शकत
नाही. आपण आपल्या अशz MडMडय़ा - आपण जी�नात आणिण जी�नात सत्य शोधण्याच्या प्रयत्नांना 
उलट केले पाविहजे - आणिण भौवितक सं�ेदनांच्या साक्षापके्षा �र चढून दे�ाच्या अमर कल्पनेपय̀त जाणे 
आ�श्यक आहे. हे स्पष्ट आणिण उच्च दृश्ये ईश्वरासारख्या माणसाला त्याच्या अत्मिस्तत्�ाच्या परिरपूण कें }ापय̀त 
पोहोचण्यास प्रेरिरत करतात.

7. 517 : 30-4

दै�ी प्रेम त्याच्या स्�त: च्या कल्पनांना आशी�ाद देते आणिण त्यांची शzी �ाढ�ण्यासाठी - त्यांची शzी 
�ाढ�ते. मनुष्य मातीपय̀त बनलेला नाही. त्याचा जन्मलिसद्ध हक्क अचिधराज्य आहे, अधीन नाही. तो परृ्थ्य�ी 
आणिण स्�गातील वि�श्वासाचा स्�ामी आहे - तो स्�त: के�ळ आपल्या विनमात्याच्या अधीन आहे. हे अत्मिस्तत्�ाचे 
वि�ज्ञान आहे.

8. 444 : 2-6, 10-12

कुठल्या तरी  मागाने,  ल�करच किकं�ा  नंतर स�जण भौवितकतेपेक्षा श्रषे्ठ असणे  आ�श्यक आहे  आणिण या
उत्कषामध्ये दै�ी  एजंटचा त्रास होतो. “जे लोक दे�ा�र प्रेम करतात त्यांच्यासाठी  स�  गोष्टी एकत्र काम
करतात” शास्त्र�चनाचा हुकूम आह.े

जे त्याच्या�र वि�श्वास ठे�तात त्यांना चरण-चिमलाप ते सापडेल “दे� आमचे सामर्थ्यय साठ�ण्याचे भाडंार आहे
आम्ही संकटकाळी त्याच्याज�ळ नेहमीमदत शोधू शकतो.”

9. 22 : 11-17

"आपल्या स्�त: च्या तारणासाठी काय करा," जी�न आणिण प्रेमाची मागणी ही आहे की यासाठी दे� 
आपल्याबरोबर काय करतो. "मी येईपय̀त व्यापतो!" आपल्या बक्षीसची प्रतीक्षा करा आणिण "चांगले करण्यास
कंटाळा येऊ नका." जर आपले प्रयत्न भयानक परिरस्थिस्थतीमुळे अडचणीत आले आहेत आणिण आपल्याला 
कोणतेही प्रवितMळ न चिमळाल्यास, चुकून परत जाऊ नका किकं�ा शयतीत आळशी होऊ नका.

10. 254 : 19 (द) -23

... मान�ी स्�त: ची सु�ातtने सु�ार्जिजंत करणे आ�श्यक आह.े हे काय आपण आज प्रेमळपणे स्�ीकारण्याची, 
आणिण व्या�हारिरक साविहत्याइतके �ेगाने सोडून देण्याची आणिण बाह्य � �ास्तवि�कता ठरवि�णा �्या 
आध्यात्मित्मकतेसाठी काय करण्याची मागणी करतो.

11. 183 : 21-25
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दै�ी मनाने मनुष्याच्या संपूण आज्ञाधारकपणा, आपुलकीने आणिण सामर्थ्ययाने योग्यरिरत्या मागणी केली जाते. 
कोणत्याही कमी विनषे्ठसाठी आरक्षण केले जात नाही. सत्याचे पालन करणे माणसाला सामर्थ्यय आणिण सामर्थ्यय 
देते. त्रुटी सबचिमट केल्याने उजा कमी होण.े

12. 202 : 15-23

या वि�ज्ञानाच्या बाहेर स� परिर�तनीय आहे; परंतु अमर मनुष्य, त्याच्या अत्मिस्तत्�ाच्या दै�ी तत्त्�ानुसार, दे�, 
पाप नाही, दु: ख भोगत नाही किकं�ा मरत नाही. जेव्हा पृर्थ्य�ी�र दे�ाचे राज्य येईल तेव्हा आमचे तीथक्षेत्र 
कमी होण्याऐ�जी पुष्कळ �ाढेल; कारण खरा माग मृत्यूच्या ऐ�जी जी�नाकडे नेतो आणिण परृ्थ्य�ी�रील 
अनुभ�ाने त्रुटीची परिरपूणता आणिण सत्याची असीम क्षमता प्रकट होते, ज्यामध्ये दे� मनुष्याला स� परृ्थ्य�ी�र 
अचिधकार गाज�तो.

13. 571 : 15-19

स� �ेळी आणिण स� परिरस्थिस्थतीत चांगल्या गोष्टींनी �ाईटा�र वि�जय चिमळ�ा. स्�त: ला जाणून घ्या आणिण दे�
शहाणपणाचा आणिण प्रसंगी  �ाटे�र वि�जय चिमळ�ून देईल. प्रमेाच्या  पॅनओपलीमध्ये  लपलेला,  मान�ी दे्वष
आपल्यापय̀त पोहोचू शकत नाही.

14. 452 : 10-15

जुन्यापेक्षा जास्त �ाढ होत असताना, न�ीन घालायला घाबरू नका. आपला अ ॅडव्हात्मिन्संग कोस कदाचिचत 
मत्सर ओढ�ू शकेल, परंतु यामुळे आदर देखील आकर्षिषंत होईल. जेव्हा त्रटुी आपल्यास सामोरे जाते, तेव्हा 
डटके किकं�ा त्रटुी नष्ट करणारे स्पष्टीकरण थांब�ू नका. अनवैितक �ाता�रणाचा श्वास घेऊ नका, जोपय̀त शुद्ध 
करण्याचा प्रयत्न केला जात नाही तोपय̀त.

15. 261 : 4-7

दिटकाऊ, चांगला आणिण खरा असा दृढ वि�चार करा आणिण तुम्ही ते तुमच्या वि�चारांच्या अनुभ�ाच्या प्रमाणात
अनुभ�ाल.

16. 451 : 14-18

माणूस ज्या दिदशेने जाईल त्या दिदशेने चाला, आणिण जेथे त्याचा खजिजना आहे तेथे त्याचे हृदय देखील असेल. 
जर आपल्या आशा � आकाकं्षा आध्यात्मित्मक आहेत, तर त्या �रुन आल्या आहेत, खालीून नाही आणिण 
आत्म्याच्या जुन्या Mळाचा परिरणाम म्हणून ते सहन करतात.

17. 21 : 9-14

जर लिशष्य आध्यात्मित्मकरिरत्या प्रगती करत असेल तर तो आत जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तो सतत भौवितक
ज्ञानापासून दूर जातो आणिण आत्म्याच्या अवि�नाशी गोष्टींकडे पाहतो. जर प्रामाणिणक असेल तर तो 
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सुरु�ातीपासूनच प्रामाणिणक असेल आणिण प्रत्येक दिद�स थोडीशी योग्य दिदशेने जाईल, शे�टपय̀त तो आपला 
आनदं आनंदाने पूण करेल.

18. 453 : 6-8

अजिजंक्य सत्याच्या बाजू�र वि�जय जोपय̀त दिटकत नाही तोपय̀त योग्य आणिण अयोग्य, सत्य आणिण चूक 
वि�द्यार्थ्यया`च्या मनात कलह असेल.

दैविनक कतव्ये

मेरी बकेर एडी यांनी

रोजची प्राथना
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दररोज प्राथना करणे हे या चचमधील प्रत्येक सदस्याचे कतव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स� पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स� मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!
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हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचच्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिzक आसzीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रेम एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रि9श्चन �ैज्ञाविनक पे्रमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनदंा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चचमधील सदस्यांनी
दररोज स� प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनंदा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागाने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथना
करा�ी.
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कतव्याची सतक ता

आRमक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा . �्या वि�सरणे किकं�ा दुलक्ष करणे हे या चचमधील प्रत्येक सदस्याचे कतव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.
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_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रि9श्चन सायन्स चचने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि9श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Rप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


