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सोनेरी मजकूर:  रोमकरांस 6 : 23

"दे�ाची ख्रि स्त येशूमध्ये दिदलेली मोफत दे�गी म्ह�जे अनंतकाळचे जी�न आहे."

उत्तरदायी �ाचन:  स्तोत्रसंविहता  116 : 1, 2, 6-9 

1 परमेश्वर माझी प्रार्थ2ना ऐकतो ते मला खूप आ�डते. 
2 मी त्याला मदतीसाठी हाक मारतो आणि� ती तो ऐकतो ते मला खूप आ�डते. 
6 परमेश्वर असहाय्य लोकांची काळजी घेतो. मला को�ाची मदत नव्हती आणि� परमेश्वराने माझा उध्दार 

केला. 
7 माझ्या आत्म्या शांत हो! परमेश्वर तुझी काळजी घेतो आहे. 
8 दे�ा, तू माझ्या आत्म्याला मृत्यूपासून �ाच�लेस तू माझे अश्रू र्थोपवि�लेस. तू मला पतनापासून 

�ाचवि�लेस. 
9 मी सजी�ांच्या भूमीत परमेश्वराची से�ा कर�े चालूच ठे�ीन.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. स्तोत्रसंविहता  23: 1-6

1 परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला ज्याचीगरज आहे ते मला नेहमी मिमळत राहील.
2 तो मला विहरव्या कुर�ात झोपू देतो. तो मला संर्थ पाण्याज�ळ नेतो.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि श्चन सायन्स चच2ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विOस्टिस्Qकल कोQेशन्स आणि� ख्रि श्चन सायन्स Qेक्स्Qबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की Qू द स्क्रिस्Oप्चस2मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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3 तो त्याच्या ना�ाच्या भल्यासाठी माझ्या आत्म्याला न�ी शक्ती देतो. तो खरोखरच चांगला आहे हे 
दाख�ण्यासाठी तो मला, चांगुलप�ाच्या मागा2ने नेतो.

4 मी जरी र्थडग्यासारख्याभया� अंधकाराने भरलेल्या दरीतून गेलो तरी मला कसल्याही संकQाचे भय 
�ाQ�ार नाही का? कार� परमेश्वरा, तू माझ्याबरोबर आहेस. तुझी काठी आणि� आकडी माझे सांत्�न 
करतात.

5 परमेश्वरा, तू माझे ताQ माझ्या शंत्रूसमोर त्यार केलेस तू माझ्या डोक्या�र तेल घातलेस माझा प्याला 
आता भरुन �ाहू लागला आहे.

6 माझ्या उरलेल्या आयुष्यात चांगुलप�ा आणि� दया सदै� माझ्या बरोबर असतील. आणि� मी 
परमेश्वराच्या मंदिदरात अनंतकाळापय_त बसेन.

2. योहान 3 : 1-12

1 विनकदेम ना�ाचा एक मनुष्य होता. विनकदेम परुशी लोकापंैकी एक असून तो यहूदी लोकांचा एक 
महत्�ाचा पुढारी होता.

2 एका रात्री विनकदेम येशूकडे आला आणि� म्ह�ाला, “रब्बी, तुम्ही दे�ाकडून पाठवि�लेले लिशक्षक आहात 
हे आम्हांला माहीत आहे. कार� तुम्ही जे चमत्कार करता ते दे�ाच्या मदतीलिश�ाय को�ाही मा�साला 
करता ये�ार नाहीत.

3 येशूने उत्तर दिदले, ‘मी तुम्हांला खरे सांगतो प्रत्येक व्यक्तीचा नव्याने जन्म झालाच पाविहजे. जर एखाघा 
मा�साचा नव्याने जन्म झाला नाही, तर दे�ाचे राज्य पाहू शक�ार नाही.’

4 विनकदेम म्ह�ाला. “जर एखादा मा�ूस म्हातारा असेल तर त्याचा नव्याने जन्म कसा होईल? तो 
आपल्या आईच्या उदरात परत जाऊ शकत नाही! म्ह�ून त्या व्यक्तीचा दुसऱ्यांदा जन्म हो�ारच नाही!

5 येशूने उत्तर दिदले. ‘मी तुम्हांला खरे सांगतो: मनुष्याचा पाण्याने आणि� आत्म्याने जन्म झाला नाही तर 
त्याचा दे�ाच्या राज्यात प्र�ेश हो�े शक्यच नाही.

6 मनुष्य मान�ी आई�मिडलांच्या उदरी जन्माला येतो. परंतु त्याच्या आत्मित्मक जी�नाचा जन्म पवि�त्र 
आत्म्यापासून होतो.

7 तुमचा न�ीन जन्म झाला पाविहजे म्ह�ून मी तमु्हांला सावंिगतल्याबहल आश्चय2चविकत होऊ नका.
8 �ाऱ्याला �हायला पाविहजे वितकडे तो �ाहतो, �ारा �ाहताना तमु्हांला त्याचा आ�ाज ऐकू येतो. पहंतु 

�ारा कोठून येतो � कोठे जातो हे तमु्हांला कळत नाही. आत्म्यापासून जन्म पा�लेल्या प्रत्रे्थक 
मा�साचे असेच असते.

9 कदेम म्ह�ाला, हे सारे कसे शक्य आहे?
10 येशू म्ह�ाला, तुम्ही इस्राएलाचे प्रमुख लिशक्षक आहात. तरीही तमु्हांला या गोष्टी कळत नाहीत काय?
11 मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो. आम्हांला जे माहीत आहे त्यावि�षयी आम्ही बोलतो, जे पाविहले त्यावि�ष्यी 

आम्ही सांगतो. परंतु आम्ही जे सांगतो ते तुम्ही लोक मानीत नाही.
12 मी तुम्हांला जगातील गोष्टावि�षयी सांविगतले प� तुमचा माझ्या�र वि�श्वास बसत नाही. मग जर मी 

तुम्हांला स्�गा2तील गोष्टावि�षयी सांविगतले तर तमु्ही वि�श्वास ठे��ारच नाही!

3. 1 योहान 5 : 5, 11, 13, 20

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि श्चन सायन्स चच2ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विOस्टिस्Qकल कोQेशन्स आणि� ख्रि श्चन सायन्स Qेक्स्Qबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की Qू द स्क्रिस्Oप्चस2मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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5 येशू हा दे�ाचा पतु्र आहे असा वि�श्वासधर�ाऱ्यालिश�ाय जगा�र वि�जय मिमळवि��ारा को� आहे?
11 आणि� दे�ाची जी साक्ष आहे ती ही आहे की, दे�ाने आपल्याला अनंतकाळचे जी�न दिदले आहे आणि� हे

जी�न त्याच्यापुत्रामध्ये आहे.
13 जे दे�ाच्या पुत्राच्या ना�ा�र वि�श्वास ठे�तात त्यांना मी या गोष्टी लिलहीत आहे, यासाठी की, तमु्हाला 

अनंतकाळचे जी�नआहे, यावि�षयी तुम्ही विनश्र्चिlचंत असा�े,
20 प� आम्हाला माहीत आहे की दे�ाचा पुत्र आला आहे � त्याने आम्हाला समजबुद्धी दिदलेली आहे, 

यासाठी की, जो खराआहे त्या दे�ाला आम्ही ओळखा�े. आणि� आप�ास माहीत आहे की, त्याचा पतु्र 
येशू ख्रि स्त आला आहे � जो खरा दे�आणि� दे�ाचा पुत्र येशू ख्रि स्त याजमध्ये आम्ही राहात आहोत. 
विपता हा खरा दे� आहे आणि� तो अनंतकाळचे जी�न आहे.

4. 1 तीमथ्याला 1: 12 (मी)-17 (से 1st.) 

12 जो मला सामथ्य2 देतो त्या ख्रि स्त येशू आपल्या प्रभुचे मी उपकार मानतो कार� त्याने मला वि�श्वासू 
समजले आणि� त्याने मला त्याची से�ा करण्यासाठी विनयुक्त केले.

13 जरी मी पू�p किनदंा कर�ारा, मनस्ताप दे�ारा आणि� किहंसक होतो, तरी माझ्या�र दया दाखवि�ण्यात 
आली. तोपा_त मी वि�श्वास�ारा नव्हतो म्ह�ून अज्ञानामुळे मी तसा �ागलो.

14 परंतु वि�श्वास आणि� दया जी ख्रि स्त येशूमध्ये सापडते ती आपल्या प्रभुच्या कृपेने ओसंडून �ाविहली.
15 एक वि�श्वासनीय �चन आहे जे स्�ीकारा�यास पू�2प�े योग्य आहे. येशू ख्रि स्त पाप्यांना तारा�यास या 

जगात आला. मी त्या पाप्यातील पविहला आहे.
16 परंतु के�ळ याच हेतूने माझ्या�र दया दाखवि�ण्यात आली, यासाठी की माझ्यासारख्या अत्यंत �ाईQ 

पाप्याच्या उदाहर�ा�रून, पुढील काळात जे त्याज�र वि�श्वास ठे�तील त्यांना अनंतकाळचे जी�न 
मिमळा�े.

17 आता अनंतकाळचा राजा जो अवि�नाशी � अदृश्य आहे अशा एकाच दे�ाला माविहमा आणि� गौर� 
अनंतकाळसाठी असो.

5. 1 करिरंर्थकरांस 15: 50-57 

50 बंधूनो, मी तुम्हांला सांगतो, आपल्या मांस � रक्त असलेल्या जविगक शरीराला दे�ाच्या राज्यात �ाQा 
मिमळू शकत नाही. तसे� वि�नाशीप� अवि�नाशीप�ाचा �ारसा मिमळ�ू शकत नाही.

51 पाहा! मी तुम्हांला एक रहस्यमय सत्य सांगत आहे. आप� स�2 मर�ार नाही. आप� स�2 बदलून 
जाऊ.

52 क्ष�ात, डोळ्यांची उघडझाप होते इतक्या ल�कर, जेव्हा शे�Qचा क�ा2 �ाजेल, कार� क�ा2 �ाजेल 
आणि� मेलेले अवि�नाशीप�ात उठवि�ले जातील आणि� आप� जे अजूनही जिज�ंत आहोत ते बदलून 
जाऊ.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि श्चन सायन्स चच2ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विOस्टिस्Qकल कोQेशन्स आणि� ख्रि श्चन सायन्स Qेक्स्Qबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की Qू द स्क्रिस्Oप्चस2मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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53 कार� या वि�नाशी शरीराने अवि�नाशीप� धार� करा�े आणि� या मत्य2 शरीराने अमरत्� धार� केलेच 
पाविहजे.

54 जेव्हा हे वि�नाशी शरीर अवि�नाशीप� धार� करील � हे मत्य2 शरीर अमरत्� धार� करील, तेव्हा पवि�त्र 
शास्त्रात सांविगतल्याप्रमा�े होईल.“वि�जयात मर� विगळले गेले आहे.

55 अरे मर�ा तुझा वि�जय कोठे आहे? मर�, तुझी नांगी कोठे आहे?
56 मर�ाची नांगी पाप आहे आणि� पापाचे सामथ्य2 विनयमाशास्त्रापासून येते.
57 प� दे�ाला धन्या�ाद असो, जो प्रभु येशू ख्रि स्ताद्वारे आम्हाला वि�जय देतो!

6. प्रकQीकर� 21 : 2

2 पवि�त्र नगर यरुशलेम दे�ापासून खाली उतरताना मी पाविहले. ते नगर ʊ यरुशलेम, �रासाठी 
सजवि�लेल्या �धूसारखे दिदसत होते. 

7. प्रकQीकर� 22 : 1, 2, 14

1 नंतर दे�दूताने मला जी�नाच्या पाण्याची एक नदी दाखवि�ली. ती नदी स्फदिQकासारखी स्पष्ट होती. ती 
नदी दे�ाच्याआणि� कोकऱ्यांच्या राजासनापासून उगम पा�त होती.

2 आणि� नगराच्या रस्त्यांच्या मधोमध �ाहत होती. नदीच्या दोन्हीकाठां�र उग�लेली झाडे जी�नाची झाडे 
होती. त्यांच्यातील प्रत्येक झाड दरमहा आपले फळ देते. झाडांची पाने राष्ट्रांनाआरोग्य देण्यासाठी 
उपयोगी पडत होती.

14 जे आपले झगे साफ धुतात, ते धन्य! त्यांना जी�नी झाडाचे फळ खाण्याचा आणि� �ेशीतून नगरामध्ये 
जाण्याचा हक्कराहील.

8. प्रकQीकर� 2 : 7

7 आत्मा मंडळ्यांना काय म्ह�तो हे ज्याला कान आहेत तो ऐको! जो वि�जय मिमळवि�तो त्याला मी 
जी�नाच्या झाडाचे(फळ) खाण्याचा अमिधकार देईन. ते झाड दे�ाच्या सुखलोकात आहे.

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 42 : 26 (मध्ये)-28

... ख्रि श्चन वि�ज्ञानात खरा मा�ूस दे�ाद्वारे राज्य करतो - चांगल्याद्वारे, �ाईQ नाही - आणि� म्ह�ून तो नश्वर 
नाही तर अमर आहे.

2. 434 : 31 (दे�)-32

भग�ंताने मनुष्याला के�ळ अमर � आत्म्यासाठीच सक्षम केले.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि श्चन सायन्स चच2ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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3. 246 : 27-31

जी�न मिचरंतन आहे. आप� हे शोधून काढले पाविहजे आणि� त्याचे प्रात्यणिक्षक सुरु केले पाविहजे. जी�न आणि�
चांगुलप�ा अमर आहेत.  मग आप� �याची आणि� अविनणिश्चततेऐ�जी आपल्या अत्मिस्तत्�ाबद्दलच्या  दृश्यांना
प्रेमळप�ा, ताजेप�ा आणि� सातत्य बन�ूया.

4. 295 : 5-15

दे� मनषु्यासह, वि�श्वाची विनर्मिमंती आणि� विनयंवित्रत करतो. वि�श्वाच्या आध्यात्मित्मक वि�चारांनी परिरपू�2 आहे, ज्याचे 
त्याने वि�कास केले आहे आणि� ते त्या मनाचे पालन करतात जे त्यांना बन�ते. मत्य2 मन आध्यात्मित्मकेत भौवितक 
रूपात रुपांतर करते आणि� नंतर या त्रQुीच्या मृत्यूपासून सुQण्यासाठी मनषु्याचे मूळ स्�यंचलिलतप�े पुनप्रा2प्त 
होते. नश्वर अमरांसारखे नाहीत, जे दे�ाच्या स्�तःच्या प्रवितमेमध्ये तयार केले गेले आहेत; परंतु असीम आत्मा 
स�2 प्रा�ी आहे, नश्वर चेतना शे�Qच्या काळात �ैज्ञाविनक �ास्तवि�कतेला प्राप्त होईल आणि� अदृश्य होईल आणि�
परिरपू�2 आणि� कायमचे शाश्वत अत्मिस्तत्�ाची �ास्तवि�क भा�ना दिदसून येईल.

5. 81 : 17-18, 25-30

वि�ज्ञानाने म्हQल्याप्रमा�े दे�ासारखा मनुष्य अमर होण्यास मदत करू शकत नाही. … जरी भौवितक ज्ञानामुळे 
प्राप्त झालेला वि�ज्ञान वि�ज्ञानाचा सुसं�ाद लप�ून ठे�त असला तरी, अधम2 वि�ज्ञान दै�ी तत्� नष्ट करू शकत 
नाही. वि�ज्ञानामध्ये मा�साची अमरत्� दे�ा�र अ�लंबून असते, चांगल्या आणि� चांगल्याच्या अमरत्�ाचा 
आ�श्यक परिर�ाम खालीलप्रमा�े आहे.

6. 476 : 1-5, 10-20, 28-32

मत्य2 हे अमरांचे बना�Q आहेत. ते त्या दुष्ट �ा �ाईQ गोष्टीची मुले आहेत, ज्याने घोविषत केले की मा�ूस धूळात 
किकं�ा भौवितक भु्र� म्ह�ून सुरू होतो. दै�ी वि�ज्ञानात, दे� आणि� �ास्तवि�क मा�ूस दिदव्य तत्� आणि� कल्पना 
म्ह�ून अवि�भाज्य आहेत.

म्ह�ून मनुष्य नश्वर किकं�ा भौवितक नाही. नश्वर अदृश्य होतील, आणि� अमर किकं�ा दे�ाची मुले, मनुष्याची 
एकमे� आणि� मिचरंतन सत्यता म्ह�ून दिदसतील. मत्य2 दे�ाची मुले नसतात. त्यांच्यात कधीही अत्मिस्तत्�ाची 
परिरपू�2 श्र्चिस्र्थती नव्हती जी नंतर मिमळू शकते. ते, नश्वर इवितहासाच्या सुरू�ातीपासूनच "पापामध्ये जन्मले 
आणि� अपराधीप�ाने जन्मले." मृत्यू अमरत्� शे�Qी विगळले जाते. अमर मा�साशी संबंमिधत असलेल्या गोष्टींना
स्र्थान देण्यासाठी पाप, आजारप� आणि� मृत्यू अदृश्य हो�े आ�श्यक आहे.

मनुष्यांच्या मुलांबद्दल नव्हे तर दे�ाच्या मुलांवि�षयी बोलताना येशू म्ह�ाला, “दे�ाचे राज्य तुमच्यात आहे.”
ते म्ह�जे,  सत्य आणि� प्रेम �ास्तवि�क मा�सा�र राज्य करतात,  हे दश2वि�ते की दे�ाच्या स्�रुपाचा मनुष्य
श्र्चिस्र्थर आणि� मिचरंतन आहे.

7. 296 : 4-13
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प्रगती अनुभ�ातून जन्माला येते. हे नश्वर मा�साचे विपकवि��े आहे, ज्याद्वारे नश्वर अमया2साठी सोडले जाते. 
एकतर येरे्थ किकं�ा यापुढे, दु: ख किकं�ा वि�ज्ञानाने जी�न आणि� मनाशी संबंमिधत स�2 भ्रमांचा नाश केला पाविहजे 
आणि� भौवितक भा�ना आणि� स्�तःला पुन्हा विनमा2� केले पाविहजे. म्हातारा मा�ूस आपल्या कृत्याने सोडून 
द्या�ा. कामुक किकं�ा पापी काहीही अमर नाही. खोट्या भौवितक ज्ञानाचा आणि� पापाचा मृत्यू, सेंदि�य पदार्था_चा 
मृत्यू नव्हे तर मनुष्य आणि� जी�न, क�2मधुर, �ास्तवि�क आणि� शाश्वत प्रकQ करतो.

8. 435 : 12 (चांगले)-14

... चांगली कम� अमर आहेत, दु: खाऐ�जी आनंद आ�तात, �ेदनाऐ�जी आनंद आणि� मृत्यूऐ�जी 
जी�न.

9. 190 : 14-20

मान�ी जन्म, �ाढ, परिरपक्�ता आणि� विकड�े मातीपासून संुदर विहरव्या ब्लेडसह उग��ा या ग�तासारखे 
आहेत, नंतर मुरगळतात आणि� मूळ शून्याकडे परत जातात. हे नश्वर दिदस�े तात्पुरते आहे; तो कधीही अमर 
अत्मिस्तत्�ात वि�लीन होत नाही, परंतु शे�Qी नाहीसा होतो आणि� अदृश्य, आत्मित्मक आणि� शाश्वत मनुष्य 
�ास्तवि�क मनुष्य असल्याचे आढळले.

10.   496 : 20-27

"मृत्यूची नांगी पाप आहे; आणि� पापाचे सामथ्य2 हा विनयम आहे." - अमर जी�नाच्या गोष्टींशी युद्धास 
असताना, मृत्यूचा वि�श्वास हा कायदा आहे, अगदी र्थडग्यात म्हQलेल्या आध्यात्मित्मक विनयमांशीही, "तुझा 
वि�जय कोठे आहे?" "?" परंतु "जेव्हा या वि�नाशकारी अवि�नाशीप� धार� करील आणि� ज्याने या मत्य2 
गोष्टीला अमरत्� दिदले आहे, तेव्हा“ हा वि�जय वि�जयात विगळंकृत झाला आहे ”असे लिलविहले जाईल.

11.   428 : 22-29

महान अध्यात्मित्मक सत्य बाहेर आ�ले पाविहजे की मा�ूस परिरपू�2 आणि� अमर नाही. आप� कायमस्�रूपी 
अत्मिस्तत्�ाची जा�ी� ठे�ली पाविहजे, आणि� ल�करच किकं�ा नंतर ख्रि स्त आणि� ख्रि श्चन सायन्सच्या माध्यमातून
आप� पाप आणि� मृत्यू प्राप्त केला पाविहजे. मनषु्याच्या अमरत्�ाचा पुरा�ा अमिधक स्पष्ट होईल, कार� 
भौवितक श्रद्धा सोडून दिदली जातात आणि� अमर गोष्टींचा स्�ीकार केला जातो.

12.   76 : 22-31

विनद�ष आनंद, - एक संपू�2 शारीरिरक सुख किकं�ा �ेदनालिश�ाय अमया2दिदत दै�ी सौंदय2 आणि� चांगुलप�ा 
मिमळवि��ारी परिरपू�2 सुसं�ाद आणि� अमरत्�, - एकच आत्मा, अवि�नाशी मनुष्य आहे, ज्याचे अत्मिस्तत्� 
आध्यात्मित्मक आहे. ही अत्मिस्तत्�ाची श्र्चिस्र्थती �ैज्ञाविनक आणि� अखंड आहे - जे दै�ी वि�ज्ञानात ख्रि स्तावि�षयी 
अंवितम समज आहे त्यांनाच हे समजण्यासारखे परिरप�ू2 आहे. मृत्यू या अत्मिस्तत्�ाची श्र्चिस्र्थती कधीही घाई करु 
शकत नाही, कार� अमरत्� प्रकQ होण्यापू�p मृत्यू�र वि�जय मिमळवि�ला पाविहजे, त्याच्या अधीन राहू नये.
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13.   495 : 14-24

जेव्हा आजारप� किकं�ा पापाचा भ्रम आपल्याला मोविहत करतो तेव्हा दे� आणि� त्याच्या कल्पने�र श्र्चिस्र्थरप�े 
मिचकQून राहा. त्याच्या उपमालिश�ाय इतर काहीही आपल्या वि�चारात दिQकू देऊ नका. आपल्या स्पष्ट अर्था2ने 
आणि� शांत आत्मवि�श्वासाची भीती किकं�ा संशय ओढ�ू देऊ नका, की जी�नाची ओळख सामंजस्यपू�2 आहे - 
जी�न अनंतकाळचे आहे - जे जी�न नाही अशा को�त्याही �ेदनादायक भा�ना किकं�ा श्रद्धा नष्ट करू शकते. 
ख्रि श्चन वि�ज्ञान, देहबुद्धीऐ�जी, आपल्या अत्मिस्तत्�ाच्या समजुतीस समर्थ2न देऊ द्या आणि� ही समजून सत्यतेसह
त्रुQीचे समर्थ2न करेल, मृत्यूला अमरत्� देईल आणि� समरसतेसह वि�रोधाभास शांत करेल.

14.   288 : 27-28

वि�ज्ञान अमर मा�साच्या गौर�शाली शक्यता प्रकQ करते, नश्वर सं�ेदनांनी कायमचे अमया2दिदत असते.

दैविनक कत2व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थ2ना

दररोज प्रार्थ2ना कर�े हे या चच2मधील प्रत्येक सदस्याचे कत2व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि� प्रीती यांचे राज्य स्र्थाविपत व्हा�े आणि� माझ्यापासून स�2 पापां�र राज्य करु द्या; आणि�
तुझे शब्द स�2 मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि� 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 �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने मा�सा�र राज्य करते; आणि� एक ख्रि श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरप�ा आणि� क्षमा यामध्ये. या चच2मधील सदस्यांनी
दररोज स�2 प्रकारच्या �ाईQापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा2ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्रार्थ2ना
करा�ी.

चच2 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, परं्थ. 1
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कत2व्याची सतक2 ता

आOमक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर�े,  आणि�  दे�,  त्याचा  नेता  आणि�
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सर�े किकं�ा दुल2क्ष कर�े 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 प्लेनविफल्ड ख्रि श्चन सायन्स चच2ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विOस्टिस्Qकल कोQेशन्स आणि� ख्रि श्चन सायन्स Qेक्स्Qबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की Qू द स्क्रिस्Oप्चस2मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


