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सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंविहता 18 : 26

"जे लोक चांगले आणि� शुध्द असतात त्यांच्याशी तू चांगला आणि� शुध्द."

उत्तरदायी �ाचन: स्तोत्रसंविहता 132: 11, 13, 17, 18
         स्तोत्रसंविहता 78: 70-72

11 परमेश्वराने दा�ीदाला �चन दिदले. परमेश्वराने दा�ीदाशी प्रामाणि�क राहाण्याचे �चन दिदले. राजे 
दा�ीदाच्या कुटंुबातूनच येतील असे �चन परमेश्वराने दिदले.

13 परमेश्वराने त्याच्या मंदिदरासाठी सिसयोनप�5त विन�डला. त्याच्या �स्ती साठी त्याला ती जागा पाविहजे 
होती.

17 मी या जागे�र दा�ीदाला बल�ान बन�ीन. मी माझ्या विन�डलेल्या राजाला दिद�ा देईन.
18 मी दा�ीदाच्या शत्रूंना लाजेने झाकून टाकीन परंतु मी दा�ीदाचे राज्य �ाढेल असे करीन.
70 दे�ाने दा�ीदला स्�:तचा खास से�क म्ह�ून विन�डले. दा�ीद मेंढ्यांच्या �ाड्यांचे रक्ष� करीत होता. 

परंतु दे�ाने त्याला त्याच्या कामापासून दूर नेले.
71 दा�ीद मेंढ्यांची काळजी घेत होता. परंतु दे�ाने त्याला त्या कामापासून दूर नेले. दे�ाने दा�ीदला 

त्याच्या मा�सांकडे, याकोबाच्या मा�सांकडे, इस्राएलाच्या मा�सांकडे आणि� दे�ाच्या मालमत्तेकडे 
लक्ष देण्याचे काम करायला सांविगतले.

72 आणि� दा�ीदने त्यांना शुध्द मनाने माग5 दाख�ला, त्याने त्याना शहा�प�ाने माग5 दाख�ला.

धडा उपदेश

बायबल पासून

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविKल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच5ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Sप्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. स्तोत्रसंविहता 24 : 3, 4 (ला;)

3 परमेश्वराच्या डोंगरापय[त को� जाऊ शकेल? परमेश्वराच्या पवि�त्र मंदिदरात को� उभा राहू शकतो?
4 वितथे को� उपासना करु शकतो? ज्या लोकांनी �ाईट कृत्ये केली नाहीत, ज्यांचे ह्दय शुध्द आहे.

2. 1 शमु�ेल 16 : 1, 4 (ला.), 5 (आणि� त्याने पवि�त्र केले), 7, 11 (ला 3rd ,), 12, 13 
(ला 1st .), 14, 23

1 शमु�ेलपरमेश्वर शमु�ेलला म्ह�ाला, शौलसाठी तू विकती दिद�स शोक करत बस�ार आहेस? राजा 
म्ह�ून मी त्याला झिझडकारले तरी तू त्याच्याबद्दल �ाईट �ाटून घेत आहेस? आपल्या शिशंगात तेल भरुन 
घे आणि� बेथलहेमला जायला नीघ. तुला मी इशाय ना�ाच्या मा�साकडे पाठ�तो. इशाय बेथलहेमला 
राहतो. त्याच्या एका मुलाची मी राजा म्ह�ून विन�ड केली आहे.

4 शमु�ेलने मग परमेश्वराच्या सांगण्याप्रमा�े केले. तो बेथलहेम येथे आला. तेव्हा तेथील �डीलधाऱ्यांना 
धास्ती �ाटली. ते शमु�ेलला भेटले. आपली ही सलोख्याचीच भेट आहे ना, असे त्यांनी शमु�ेलला 
वि�चारले.

5 शमु�ेल म्ह�ाला, होय, मी स्नेहभा�ाने आलो आहे. मला परमेश्वरासाठी यज्ञ करायचा आहे. तयारीला 
लागा आणि� माझ्याबरोबर यज्ञासाठी या. शमु�ेलने इशायला � त्याच्या मुलांना तयार केले. त्यांनाही 
यज्ञात आमंवित्रत करुन त्यात भाग घ्यायला सांविगतले.

7 तेव्हा परमेश्वर शमु�ेलला म्ह�ाला, असिलयाब उंचापुरा आणि� देख�ा आहे. प� रुपा�र जाऊ नको. 
परमेश्वराची नजर मा�सांसारखी नसते. तमु्ही बाह्यरुपाला भाळता प� परमेश्वर अंतरंग पाहतो. 
असिलयाब ही योग्य व्यक्ती नव्हे.

11 त्याने पुढे इशायला वि�चारले, इथे तुझी सगळी मुलं हजर आहेत ना? इशाय म्ह�ाला, नाही आ�खी 
एक आहे सगळ्यात धाकटा तो रानात मेंढरे राखायला गेला आहे. शमु�ेल म्ह�ाला, त्याला बोला��े 
पाठ�ून इथे आ�. तो येईपय[त आप� जे�ायला सुरु�ात करयाची नाही.

12 इशायने मग को�ालातरी पाठ�ून आपल्या धाकट्या मुलाला यायला सांविगतले. तो अवितशय देख�ा, 
तांबूस ��ा5चा तरु� होता. परमेश्वर आता शमु�ेलला म्ह�ाला, ऊठ आणि� याला अणिभषेक कर. हाच 
तो.

13 शमु�ेलने आपले तेलाने भरलेले शिशंग उचलले आणि� इशायच्या या धाकट्या मुला�र स�5 भा�ंडांसमोर 
त्या खास तेलाने अणिभषेक केला. तेथून पुढे दा�ीद�र परमेश्वराच्या आत्म्याचा जोरदार संचार होऊ 
लागला. ए�ढे झाल्या�र शमु�ेल रामा येथे परतला.

14 इकडे परमेश्वराच्या आत्म्याने शौलची साथ सोडली. परमेश्वराने पाठ�लेला एक दुरात्मा त्याला त्रस्त करु
लागला.

23 मग जेव्हा जेव्हा शौल दुरात्म्या मुळे हैरा� होई तेव्हा तेव्हा दा�ीद �ी�ा�ादन करी. त्यामुळे दुरात्मा 
पळून जाऊन शौलला दिदलासा मिमळे.

3. 1 शमु�ेल 23: 15-17 (ला 2nd,)
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विSस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Sप्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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15 झीKच्या �ाळ�ंटात होरेश येथे असताना शौल आपल्या पाठलागा�र येत आहे हे पाहून दा�ीद 
घाबरला.

16 शौलचा मुलगा योनाथान दा�ीदला होरेश येथे भेटायला गेला. त्याने दा�ीदची परमेश्वरा�रची श्रद्धा 
आ�खी दृढ केली.

17 योनाथान दा�ीदला म्ह�ाला, घाबरु नको. माझ्या �डीलांकडून तुला दुखापत हो�ार नाही. तू 
इस्राएलचा राजा होशील. मी तुझ्या खालोखाल असेन. माझ्या �डीलांनाही हे माहीत आहे.

4. 1 शमु�ेल 25: 29 (ला ;)

29 को�ी तुमच्या झिज�ा�र उठले तर परमेश्वर तुमचे रक्ष� करील. प� गोK�ीतीले धोंड्याप्रमा�े त्या 
मारेकऱ्याचा मात्र जी� घईेल.

5. 1 शमु�ेल 24 : 1 (ला  2nd ,), 3 (�ह)-6, 8, 10-12, 16-18, 20

1 शौलने पसिलष्ट्यांचा पाठलाग करुन त्यांना घाल�ल्या�र लोक त्याला म्ह�ाले, दा�ीद एन गेदीज�ळच्या 
�ाळ�ंटात आहे.

3 रस्त्यालगतच्या मेंढ�ाड्याज�ळ शौल आला. वितथे एक गुहा होती. शौल वितथे बविहदwशेकरता गेला. 
दा�ीद आणि� त्याच्या बरोबरचे लोक गुहेत पार आतल्या बाजूला होते.

4 ते लोक दा�ीदला म्ह�ाले, परमेश्वराने �त5�लेला हाच तो दिद�स. तो म्ह�ाला होता, “मी शत्रूला तमुच्या
ताब्यात देईन मग तमु्ही त्याचे काहीही करा. दा�ीद मग हळूच सरकत शौलज�ळ पोचला. शौलच्या 
अंगरख्याचा एक तुकडा त्याने हळूच कापून घेतला. शौलने दा�ीदला पाविहले नाही.

5 दा�ीदला नंतर आपल्या कृत्याबद्दल Kार �ाईट �ाटले.
8 दा�ीद गुहेतून बाहेर आला आणि� त्याने शौलला साद घातली, “महाराज, माझे स्�ामी! शौलने मागे 

�ळून पाविहले. दा�ीदाने मान ल��ून त्याला अणिभ�ादन केले.
9 शौलला तो म्ह�ाला, दा�ीद आपला घात करील असे लोक म्ह�तात तेव्हा तुम्ही त्यांच्याकडे का लक्ष 

देता?
10 मी तुमच्या केसाला धक्का ला��ार नाही. आता तमु्हीच पाहा. आज गुहेत परमेश्वराने तुम्हाला माझ्या 

समक्ष आ�ले होते. प� मी तुमची गय केली. तुमचा �ध केला नाही. हे माझे धनी आहेत शौल हा 
परमेश्वराचा अणिभविषक्त राजा आहे. त्याला मी धक्का ला��ार नाही असे मी म्ह�ालो.

11 हा तुकडा पाहा तुमच्या अंगरख्याचा हा तुकडा मी कापून घेतला. मी तुमचा जी� घेऊ शकलो असतो 
प� मी तसे केले नाही. हे तुम्ही समजून घ्या�े अशी माझी इच्छा आहे. तुमच्यावि�रुद्ध माझे कसलेही 
कारस्थान चाललेले नाही हे कृपया घ्यानात घ्या. मी तुमचे काहीही �ाकडे केलेले नाही. प� तुम्ही मात्र 
माझा जी� घेण्यास सारखे टपलेले आहात.

12 परमेश्वरानेच याचा न्याय करा�ा. माझ्याशी तुम्ही असे �ागलात याचे परमेश्वराने शासन खुशाल करा�े. 
प� मी तुमच्या वि�रुद्ध लढ�ार नाही.

16 दा�ीदचे बोलून झाले तेव्हा शौलने वि�चारले, दा�ीद, माझ्या मुला, तुच हे बोलतो आहेस का? शौलला 
रडू Kुटले. तो हमसाहमशी रडला.
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17 तो पुढे म्ह�ाला, तुझे खरे आहे. माझे चुकले. तू माझ्याशी नेहमी चांगलाच �ागलास. प� मी मात्र 
�ाईट �ागलो.

18 तू काय चांगले केलेस ते आता सांविगतलेस. परमेश्वराने तुझ्यासमोर मला आ�ूनही तू मला मारले 
नाहीस.

20 तू आता राजा हो�ार आहेस हे मला माहीत आहे. तू इस्राएल�र राज्य करशील.

6. 2 शमु�ेल 22: 1, 3, 7, 21, 25, 27 (ला ;)

1 शौल आणि� इतर शत्रू यांच्या हातून दे�ाने सोड�ल्याबद्दल दा�ीदाने हे स्तुवितगीत म्हटले.
3 तो माझा दे� माझ्या संरक्ष�ासाठी मी या दुगा5च्या, दे�ाच्या आश्रयाला जातो. दे� म्ह�जे माझी संरक्षक

ढाल आहे त्याचे सामर्थ्यय5 माझे रक्ष� करते. परमेश्वर म्ह�जे माझी लपण्याची जागा, माझ्या सुरणिक्षततेचे
दिठका� उंच डोंगरात असलेले. Sूर शत्रूपासून तो मला �ाच�तो.

7 तेव्हा मी परमेश्वराचा धा�ा केला. होय, मी त्यालाच शर� गेलो. दे� त्याच्या मदंिदरात होता त्याने माझा 
धा�ा ऐकला. मदतीसाठी केलेला माझा आSोश त्याने ऐकला.

21 मी केले त्याचे Kळ परमेश्वर मला देईल कार� मी योग्य तेच केले. मी गैर काही केले नाही, तेव्हा त्याचे 
चांगले Kळ तो मला देईल.

25 तेव्हा परमेश्वर त्याचे Kळ मला दे�ारच. कार� माझी �त5�ूक योग्य आहे. त्याच्या दृष्टीने मी �ा�गे 
केलेले नाही. तेव्हा तो माझे भले करील.

27 परमेश्वरा, जे लोक चांगले आणि� शुध्द आचर�ाचे आहेत त्यांच्याशी तूही तसाच �ागतोस. प� दुष्ट 
आणि� बदमाशांशी तूही कुदिटलतेने �ागतोस.

7. मत्तय 5 : 8

8 जे अंत:कर�ाचे शुद्ध ते धन्य कार� ते दे�ाला पाहतील.

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 280 : 26 (दे�)-30

दे�,  मनषु्याचा  आणि�  स�5  अस्तिस्तत्�ाचा  आत्मा,  त्याच्या  स्�त:  च्या  व्यसिक्तमत्त्�ात,  सुसं�ादात  आणि�
अमरत्�ात शाश्वत असल्याने, मनुष्यामध्ये हे गु� प्रदान करतो आणि� कायम ठे�तो - मनाद्वारे, काही Kरक
पडत नाही.

2. 70 : 12-16

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविKल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच5ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Sप्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दै�ी मन स�5 ओळखी राखते, ग�ताच्या ब्लेडपासून तारेपय[त, �ेगळ्या आणि� शाश्वत म्ह�ून. प्रश्न आहेत:
दे�ाची ओळख काय आहे?  आत्मा म्ह�जे काय?  विनमा5� झालेल्या �स्तूमध्ये जी� किकं�ा आत्मा असतो
का?

3. 71 : 6 (आत्मा)-9

आत्मा, किकं�ा स�ा[चे दै�ी तत्�, आत्म्याच्या विनर्मिमंतीमध्ये नाही. आत्मा हा आत्मा, दे�, सज5नशील, शासिसत, 
मया5दिदत स्�रूपाच्या बाहेर असीम तत्त्�ाचा समानाथ� आहे, ज्याचे स्�रूप के�ळ प्रवितकिबंविबत करते.

4. 467 : 17-23

वि�ज्ञान आत्मा, आत्मा, शरीरात नसल्याप्रमा�े आणि� दे� मा�सामध्ये नसून मनुष्याद्वारे प्रवितकिबंविबत करतो 
म्ह�ून प्रकट करतो. मोठे हे कमीत असू शकत नाही. कमीत मोठे असू शकते हा वि�श्वास ही एक चूक आहे जी
आजारी आहे. आत्म्याच्या वि�ज्ञानातील हा एक अग्रगण्य मुद्दा आहे, की तत्त्� त्याच्या कल्पनेत नाही. आत्मा, 
आत्मा, मनुष्यामध्ये मया5दिदत नाही, आणि� कधीही पदाथा5त नाही.

5. 478 : 3-13

नश्वरतेमध्ये तुमच्याकडे आत्म्याचा किकं�ा अमरत्�ाचा को�ता पुरा�ा आहे? विनसग5 वि�ज्ञानाच्या सिशक��ीनुसार, 
मनुष्याने आत्मा किकं�ा आत्मा शरीर सोडताना किकं�ा त्यात प्र�ेश करताना कधीही पाविहलेले नाही. नश्वर 
वि�श्वासाच्या दाव्यासिश�ाय अंतम5नाच्या सिसद्धांताला को�ता आधार आहे? एखाद्या घरामध्ये �स्ती आहे, आणि� 
वि�सिशष्ट �गा5च्या लोकांच्या घोष�ेचा काय वि�चार केला जाईल, जेव्हा अशी को�तीही व्यक्ती घरात जाताना 
किकं�ा बाहेर पडताना दिदसली नाही, किकं�ा ख्रिखडकीतूनही दिदसत नव्हती? शरीरात आत्मा को� पाहू शकतो?

6. 300 : 23-4

आत्मा दे� आहे, आत्मा आहे; म्ह�ून आत्मा पदाथा5त नाही. जर आत्मा या प्रकर�ात असता, तर दे�ाचा 
प्रवितविनधी नसता, आणि� पदाथ5 दे�ासारखेच असते. आत्मा, आत्मा, बुझिद्धमत्ता, पदाथा[मध्ये �ास्तव्य आहे हा 
सिसद्धांत शाळांद्वारे सिशक�ला जातो. हा सिसद्धांत अ�ैज्ञाविनक आहे. ब्रह्मांड दै�ी पदाथ5 किकं�ा मन प्रवितकिबंविबत 
करते आणि� व्यक्त करते; म्ह�ून दे� के�ळ अध्यास्तित्मक वि�श्वात आणि� अध्यास्तित्मक मनुष्यामध्ये दिदसतो, जसा 
सूय5 त्यातून विनघ�ाऱ्या प्रकाशाच्या विकर�ांमध्ये दिदसतो. दे� के�ळ त्यातच प्रकट होतो जे जी�न, सत्य, प्रेम 
प्रवितकिबंविबत करते - होय, जे दे�ाचे गु�धम5 आणि� सामर्थ्यय5 प्रकट करते, अगदी आरशा�र Kेकलेल्या मान�ी 
प्रवितमेप्रमा�े, आरशासमोरच्या व्यक्तीचे रंग, रूप आणि� कृती पुनरा�ृत्ती होते. .

7. 477 : 20 (ओळख)-31

ओळख म्ह�जे आत्म्याचे प्रवितकिबंब, जी�नातील तत्त्�, प्रेमाचे वि�वि�ध स्�रूपातील प्रवितकिबंब. आत्मा हा 
मनुष्याचा पदाथ5, जी�न आणि� बुझिद्धमत्ता आहे, जो �ैयसिक्तक आहे, परंतु पदाथा5त नाही. आत्मा कधीही 
आत्म्यापके्षा कविनष्ठ काहीही प्रवितकिबंविबत करू शकत नाही.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविKल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच5ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Sप्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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मनुष्य ही आत्म्याची अणिभव्यक्ती आहे. जेव्हा त्यांनी एका संुदर तला�ाला "महान आत्म्याचे स्तिस्मत" म्हटले 
तेव्हा भारतीयांनी अंतर्निनंविहत �ास्त�ाची काही झलक पाविहली. मनषु्यापासून वि�भक्त, जो आत्मा व्यक्त 
करतो, आत्मा हा एक विनरथ5कप�ा असेल; मनुष्य, आत्म्यापासून घटस्Kोदिटत, त्याचे अस्तिस्तत्� गमा�ेल.

8. 337 : 2 (मा�ूस)-4

…मनुष्य, दे�ाचे प्रवितकिबंब, त्याचे व्यसिक्तमत्� गमा�ू शकत नाही; परंतु भौवितक सं�ेदना, किकं�ा शरीरातील 
आत्मा म्ह�ून, आंधळे लोक आध्यास्तित्मक व्यसिक्तमत्त्�ाची दृष्टी गमा�तात.

9. 216 : 30-5

पदाथा5�रील तमुचा मनाचा भौवितक वि�श्वास सोडून द्या, आणि� Kक्त एकच मन, अगदी दे� देखील ठे�ा; 
यासाठी मन स्�तःचे स्�रूप बन�ते. वि�ज्ञानाने दिदलेल्या समजातून मा�साची ओळख नष्ट हो�े अशक्य 
आहे; आणि� अशा संभाव्यतेची कल्पना हा विनष्कष5 काढण्यापेक्षा अमिधक मूख5प�ाची आहे की �ैयसिक्तक 
संगीत स्�र सुसं�ादाच्या उत्पत्तीमध्ये गमा�ले आहेत.

10.   261 : 21-27

शरीरापासून किकं�ा पदाथा5पासून सं�ेदना अलग करा, जे के�ळ मान�ी वि�श्वासाचे एक रूप आहे, आणि� तुम्ही 
दे�ाचा अथ5, किकं�ा चांगला, आणि� अपरिर�त5नीय आणि� अमरचे स्�रूप जा�ून घेऊ शकता. �ेळ आणि� 
सं�ेदनांच्या उत्परिर�त5नापासून दूर राविहल्यास, आप� जी�नातील घन �स्तू आणि� शे�ट किकं�ा आपली स्�तःची
ओळख गमा��ार नाही.

11.   265 : 10-15

आत्म्यासाठी �स्तू सोडून जाण्याची ही �ैज्ञाविनक भा�ना, मनुष्याला दे�तेमध्ये आत्मसात कर�े आणि� त्याची 
ओळख गमा��े सूमिचत करत नाही, परंतु मनुष्याला वि�स्तारिरत व्यसिक्तमत्�, वि�चार आणि� कृतीचे व्यापक क्षेत्र, 
अमिधक वि�स्तृत पे्रम, उच्च आणि� अमिधक प्रदान करते. कायम शांतता.

12.   323 : 6-8 (ला  2nd ,), 32-6

प्रेमाच्या आरोग्यदायी सिशक्षादं्वारे, आम्हाला नीवितमत्ता, शांती आणि� शुद्धतेच्या दिदशेने �ाटचाल करण्यास 
मदत केली जाते,

लहान मुलासारखे बनण्याची आणि� न�ीनसाठी जुने सोडून देण्याची इच्छा, प्रगत कल्पनेला ग्रह�क्षमता 
दश5�ते. खोट्या खु�ा सोडल्याचा आनंद आणि� त्या गायब झाल्याचा आनदं - हा स्�भा� अंवितम सुसं�ाद

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविKल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच5ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Sप्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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�ाढ�ण्यास मदत करतो. इदंि�य आणि� आत्मशुद्धी हा प्रगतीचा पुरा�ा आहे. "धन्य ते अंतःकर�ाचे शुद्ध:
कार� ते दे�ाला पाहतील."

13.   467 : 1-16

प्रश्न. - आत्म्याच्या वि�ज्ञानाच्या मागण्या काय आहेत?
उत्तर द्या. - या वि�ज्ञानाची पविहली माग�ी आहे, "माझ्यापुढे तुला दुसरे दे� नसा�ेत." हा मी आत्मा आहे. 
म्ह�ून आजे्ञचा अथ5 असा आहे: तुमच्याकडे बुझिद्धमत्ता नसा�ी, जी�न नसा�े, पदाथ5 नसा�े, सत्य नसा�े, प्रमे
नसा�े, परंतु जे आध्यास्तित्मक असते. दुसरा त्याच्यासारखा आहे, "तू तुझ्या शेजाऱ्या�र तुझ्यासारखी प्रीती 
कर." हे पू�5प�े समजून घेतले पाविहजे की स�5 मा�सांचे मन एकच आहे, एकच दे� आणि� विपता आहे, 
एकच जी�न, सत्य आणि� प्रेम आहे. ही �स्तसु्थिस्थती उघड झाल्या�र मान�जाती प्रमा�ानुसार परिरपू�5 होईल, 
युद्ध थांबेल आणि� मा�साचा खरा बंधुत्� प्रस्थाविपत होईल. इतर को�तेही दे� नस�े, इतर को�ाकडेही न 
�ळ�े, परंतु त्याचे माग5दश5न करण्यासाठी एक परिरपू�5 मन, मनषु्य हे दे�ाचे स्�रूप आहे, शुद्ध आणि� 
शाश्वत, ते मन आहे जे ख्रिMस्तामध्ये देखील होते.

दैविनक कत5व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ5ना

दररोज प्राथ5ना कर�े हे या चच5मधील प्रत्येक सदस्याचे कत5व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि� प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणि� माझ्यापासून स�5 पापां�र राज्य करु द्या; आणि�
तुझे शब्द स�5 मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि� त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच5 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच5च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयसिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने मा�सा�र राज्य करते; आणि� एक ख्रिMश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरप�ा आणि� क्षमा यामध्ये. या चच5मधील सदस्यांनी
दररोज स�5 प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा5ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ5ना
करा�ी.
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चच5 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत5व्याची सतक5 ता

आSमक मानसिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर�े,  आणि�  दे�,  त्याचा  नेता  आणि�
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सर�े किकं�ा दुल5क्ष कर�े हे या चच5मधील प्रत्येक सदस्याचे कत5व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच5 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविKल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच5ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Sप्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


