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सोनेरी मजकूर:  वि!लिलप्पैकरांस 4 : 4

"प्रभूमध्ये नेहमी आनदं करा. मी पुन्हा म्हणतो की प्रभूमध्ये आनंद करा."

उत्तरदायी �ाचन: वि!लिलप्पैकरांस 4 : 6-8, 10, 11, 13

6 कशाचीही काळजी करु नका, तर प्रत्येक परिरस्थि78तीत प्रा89ना आणिण वि�नंत्या उपकार मानून तमुच्या 
वि�नंत्या दे�ाला कळ�ा.

7 जी शांवित दे�ापासून येते, जी शांवित स�9 मान�ी समजबुद्धीच्या पलीकडे आहे, ती तुमचे अंत:करण � 
मन ख्रिA7त येशूमध्ये सुरणिBत ठे�ील.

8 शे�टी, बंधूंनो, जे काही सत्य आहे, जे काही उदात्त आहे, जे काही योग्य आहे, जे काही शुद्ध आहे, जे
काही संुदर आहे, जे काही प्रशंसनीय आहे, जर सदगुण आहे, आणिण जर काही 7तुवित आहे, या गोष्टींनी
तुमची मने भरुन टाका.

10 मी प्रभूमध्ये खूपच आनंदिदत.
11 मी हे गरजेपोटी बोलतो असे नाही कारण आहे त्या स्थि78तीत मी समाधानी राहण्याचे लिशकलो आहे.
13 जो ख्रिA7त मला सामर्थ्यय9 देतो त्याच्यार द्धारे मी स�9 परिरस्थि78तीचा सामना करु शकतो.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. 7तोत्रसंविहता 16: 5, 6, 8, 9, 11 

हा बायबलचा धडा 7�तंत्र प्लेनवि!ल्ड ख्रिAश्चन सायन्स चच9ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टि7टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिAश्चन सायन्स टेक्7टबुक, सायन्स अँड हेल्8 वि�8 की टू द स्क्रि7Rप्चस9मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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5 माझा �ाटा आणिण प्याला परमेश्वराकडूनच येतो. परमेश्वरा, तू माझा सांभाळ करतोस तुच मला माझा 
�ाटा देतोस.

6 माझा �ाटा !ारच अद्भतू आहे माझे �तन संुदर आहे.
8 मी परमेश्वराला नेहमी माझ्या पुढे ठे�तो आणिण मी त्याची उज�ी बाजू कधीही सोडणार नाही.
9 त्यामुळे माझे ह्दय आणिण माझा आत्मा आनंदीत राहील माझे शरीरही सुरणिBत असेल.
11 तू मला नीट कसे जगा�े ते लिशक�शील परमेश्वरा, के�ळ तुझ्या सास्क्रिन्नध्यात असणेही संपूण9 समाधान 

देणारे असेल. तुझ्या उजव्या बाजूला राहण्याने कायमचे समाधान लाभेल.

2. यशायाह 65: 18 (असणे), 19, 23, 24

18 माझे लोक सुखी होतील. ते अखंड आनंदात राहतील का? मी जे विनमा9ण करीन त्यामुळे असे होईल. मी
यरूशेमला आनदंाने भरून टाकीन आणिण त्यांना सुखी करीन.

19 मग यरूशलेमबरोबर मलाही आनदं होईल. मी माझ्या लोकांबरोबर सुखी होईन. त्या नगरीत पुन्हा 
कधीही आRोश � दु:ख असणार नाही.

23 स्क्रि7त्रयांना बाळंतपणाचा त्रास कधीच होणार नाही. बाळंतपणात काय होईल ह्याची त्यांना णिभती �ाटणार 
नाही. परमेश्वर माझ्या स�9 लोकांना � त्यांच्या मुलांना आशी�ा9द देईल.

24 त्यांनी मागण्या आधीच त्यांना काय पाविहजे ते मला समजेल. आणिण त्यांचे मागणे पुरे होण्याआधीच मी 
त्यांना मदत करीन.

3. प्रेविषतांचीं कृत्यें 16 : 16 (एक वि�लिशष्ट), 17 (से 1st ,), 18 (पॉल) (से 1st .), 19 (से 
2nd ,), 20, 22 (आणिण दंडाधिधकारी), 23, 25-32, 33 (आणिण होते), 34 (आणिण 
आनंद झाला)

16 ... एक दासीकाम करणारी मुलगी आम्हांना भेटली, वितच्या अंगात येत असेती दै�प्रश्ना सांगून आपल्या 
घरधन्यास पुष्कळ धिमळकत करुन देत असे.

17 ती मुलगी पौलाच्या � आमच्या मागे आली. ती मोठ्याने म्हणाली, हे लोक स�jच्च दे�ाचे से�क आहेत!
ते तुम्हांला सांगत आहेत की, तुमचे तारण कसे होईल!

18 वितने हे असे बरेच दिद�स केले. त्यामुळे पौल वि�चलिलत झाला. मग तो �ळला � त्या आत्म्याला म्हणाला,
‘येशू रिरव्र7ताच्या सामर्थ्यया9न,े मी तुला आज्ञा देतो, वितच्यातून बाहेर विनघ!’ ताबडतोब तो आत्मा बाहेर 
आला.

19 ज्या लोकांची ही मुलगी नोकरी करीत असे त्यांनी हे पाविहले. त्यांनी हे ओळखले की, आता ते त्या 
मुलीचा �ापर पैसे कमवि�ण्यासाठी करु शकणार नाहीत. म्हणून त्यांनी पौल � सीला यांना धरुन 
शहरातील सभेच्या दिठकाणी ओढून नेले. शहराचे अधिधकारीही ते8े होते.

20 त्या लोकांनी पौल � सीला यांना पुढाऱ्यांपुढे आणले, � ते म्हणाले, हे लोक यहूदी आहेत. आपल्या 
शहरात ते त्रास देत आहेत.

22 ... मग पुढाऱ्यांनी पौलाचे � सीलाचे कपडे !ाडले � लोकांना सांविगतले की, त्यांना काठीने मारा.

हा बायबलचा धडा 7�तंत्र प्लेनवि!ल्ड ख्रिAश्चन सायन्स चच9ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टि7टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिAश्चन सायन्स टेक्7टबुक, सायन्स अँड हेल्8 वि�8 की टू द स्क्रि7Rप्चस9मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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23 लोकांनी पौलाला � सीला यांना पुष्कळ मारले. मग पुढाऱ्यांनी त्या दोघांना तुंरंुगात टाकले, पुढाऱ्यांनी 
तुंरंुगाधिधकाऱ्याला सांविगतले, !ार काळजीपू�9क यांच्या�र पहारा ठे�ा!

25 मध्यरात्रीच्या �ेळी पौल � सीला, दे�ाची गीते गात होते � प्रा89ना करीत होते � इतर कैदी ऐकत होते.
26 अचानक मोठा धरणीकंप झाला. तो इतका जबरद7त होता की त्यामुळे तुरुगाचे पाये डळमळले. मग 

तुरंुगाचे स�9 दर�ाजे उघडले. स�9 कैद्यांची त्यांच्या साखळदंडातून सुटका झाली.
27 तुरंुगाधिधकारी जागा झाला. त्याने पाविहले की, तुरंुगाचे दर�ाजे उघडे आहेत. त्याला �ाटले कैदी 

अगोदरच पळाले असतील म्हणून अधिधकाऱ्याने आपली तर�ार काढली, तो 7�त:ला मारणार होता
28 इतक्यात पौल ओरडला, 7�त:ला इजा करुन घेऊ नकोस आम्ही स�9 ये8ेच आहोत!
29 अधिधकाऱ्याने कोणाला तरी दिद�ा आणायला सांविगतले. मग तो आतमध्ये पळाला. तो 8र8र कापत 

होता. तो पौल � सीला यांच्यापुढे पडला.
30 मग त्यांने त्यांना बाहेर आणले आणिण म्हणाला, पुरुषांनो, माझे तारण व्हा�े म्हणून मी काय करा�े?
31 ते त्याला म्हणाले, प्रभु येशू�र वि�श्वास ठे� आणिण तुझे तारण होईल- तुझे � तुझ्या घरात राहणाऱ्या 

स�ाvचे तारण होईल.
32 पौलाने � सीलाने तुरंुगाधिधकाऱ्याच्या घरातील स�ाvना � त्यालासुद्धा प्रभूचा संदेश सांविगतला.
33 ... मग अधिधकारी � त्याच्या घरातील स�ाvना बास्टिप्त7मा झाला.
34 ... स�9 लोक अवितशय आनंदिदत झाले होते. कारण ते आता दे�ा�र वि�श्वास ठे�ीत होते.

4. 1 8े7सलनीकाकरांस 5: 5, 6, 16-18, 21, 28

5 कारण तुम्ही स�9जण प्रकाशाचे पतु्र आहात � दिद�साचे पुत्र आहा, आम्ही अंधाराचे किकं�ा रात्रीचे नाही.
6 म्हणून आपण इतरांसारखे झोपू नये. उलट आपण सा�ध राहू � आमच्या 7�त:�र ताबा ठे�ण्याचा 

प्रयत्न करु.
16 स�9दा आनदं करा.
17 नेहमी प्राय9ना करीत राहा.
18 प्रत्येक परिरस्थि78तीत दे�ाचे उपकार माना.
21 पण हे दे�ाकडून आले आहेत याची परीBा करुन खात्री करुन घेण्याची स�य करा. जे चांगले ते धरुन 

ठे�ा.
28 आपल्या प्रभु येशू ख्रिA7ताची कृपा तुम्हा स�ाvबरोबर असो.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 15 : 25-30

ख्रिAश्चन गुप्त सौंदय9 आणिण �रदानात आनदं करतात, जगापासून लपलेले, परंतु दे�ाला ज्ञात आहे. आत्म-
वि�7मरण, पवि�त्रता आणिण आपुलकी या विनरंतर प्रा89ना आहेत. व्य�साय नाही सरा� करा, वि�श्वास नाही 

हा बायबलचा धडा 7�तंत्र प्लेनवि!ल्ड ख्रिAश्चन सायन्स चच9ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टि7टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिAश्चन सायन्स टेक्7टबुक, सायन्स अँड हेल्8 वि�8 की टू द स्क्रि7Rप्चस9मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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समजून घ्या, स�9शलिyमानाचा कान आणिण उज�ा हात धिमळ�ा आणिण ते विनणिश्चतपणे अनंत आशी�ा9दांना कॉल
करतात.

2. 2 : 23-30

दे� हे प्रमे आहे. आपण त्याला अधिधक होण्यास सांगू शकतो? दे� बुद्धिद्धमत्ता आहे. आपण अनंत मनाला 
त्याला आधीच समजत नसलेल्या कोणत्याही गोष्टीची माविहती देऊ शकतो का? आपण परिरपणू9ता बदलण्याची 
अपेBा करतो का? मोकळ्या कारंज्याज�ळ आपण अधिधक वि�न�णी करू का, जे आपण 7�ीकारण्यापBेा 
जा7त ओतत आहे? अव्यy इच्छा आपल्याला स�9 अस्ति7तत्� आणिण आशी�ा9दाच्या 7त्रोताच्या ज�ळ आणते.

3. 3 : 22-2

आधीच धिमळालेल्या चांगल्यासाठी आपण खरोखर कृतज्ञ आहोत का? मग आम्ही आमच्याकडे असलेल्या 
आशी�ा9दांचा !ायदा घेऊ आणिण अशा प्रकारे अधिधक प्राप्त करण्यास सBम होऊ. कृतज्ञता ही कृतज्ञता 
शाख्रि}दक अणिभव्यyीपBेा खूप जा7त आहे. भाषणापेBा कृती अधिधक कृतज्ञता व्यy करते.

जर आपण जी�न, सत्य आणिण प्रेमाबद्दल कृतघ्न आहोत आणिण तरीही स�9 आशी�ा9दांसाठी दे�ाचे आभार 
मानतो, तर आपण विनष्पाप आहोत आणिण आपला 7�ामी ढोंगी लोकां�र कठोर किनंदा करतो. अशा �ेळी 
ओठां�र बोट ठे�ून आपल्या आशी�ा9दाचे 7मरण करा�े ए�ढीच स�9मान्य प्रा89ना. अंतःकरण दै�ी सत्य आणिण 
प्रेमापासून दूर असताना, आपण �ांझ जी�नाची कृतघ्नता लप�ू शकत नाही.

4. 265 : 23-30

ज्याला मान�ी शांती हर�ल्याचा अनुभ� आला आहे त्याला आध्यास्तित्मक आनंदाची तीव्र इच्छा प्राप्त झाली 
नाही? 7�ग�य चांगल्या नंतरची आकांBा आपल्याला शहाणपण आणिण पे्रम काय आहे हे शोधण्यापू��च येते. 
ऐविहक आशा आणिण सुख गमा�ल्याने अनेकांच्या हृदयाचा चढता माग9 उजळतो. इदंि�यातील �ेदना आपल्याला 
त्�रीत सूधिचत करतात की इदंि�य सुख नश्वर आहे आणिण तो आनंद आध्यास्तित्मक आहे.

5. 574 : 25-30

विप्रय �ाचकांनो, याचा वि�चार करा, कारण ते तुमच्या डोळ्यां�रील गोणपाट काढून टाकेल आणिण तुम्हाला 
मऊ पंख असलेले कबूतर तुमच्या�र उतरताना दिदसेल. तुमच्या दु:खाची भा�ना Rोधदायक आणिण 
क्लेशकारक मानणारी परिरस्थि78ती, प्रमे एखाद्या दे�दूताचे नकळत मनोरंजन करू शकते.

6. 304 : 3-5, 9-15
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हे अज्ञान आणिण खोटे वि�श्वास आहे, जे भौवितक गोष्टींच्या भा�न�ेर आधारिरत आहे, जे आध्यास्तित्मक सौंदय9 
आणिण चांगुलपणा लप�तात. … ही ख्रिAश्चन वि�ज्ञानाची लिशक�ण आहे: दै�ी पे्रम त्याच्या प्रकटीकरणापासून 
किकं�ा �7तूपासून �ंधिचत राहू शकत नाही; तो आनदं दु:खात बदलू शकत नाही, कारण दु:ख हा आनदंाचा 
7�ामी नाही; चांगले �ाईट कधीच उत्पन्न करू शकत नाही; ती गोष्ट कधीही मनाची विनर्मिमतंी करू शकत नाही 
आणिण जी�नाचा परिरणाम मृत्यूमध्ये होतो. परिरपूण9 मनुष्य - दे�ाद्वारे शालिसत, त्याचे परिरपूण9 तत्त्� - पापरविहत 
आणिण शाश्वत आहे.

7. 390 : 4-11

जी�न हे 7�यंपूण9 आहे हे आपण नाकारू शकत नाही, आणिण आपण आत्म्याच्या धिचरंतन सुसं�ादाला कधीही 
नाकारू नये, !y कारण, नश्वर इदंि�यांमध्ये, वि�संगती दिदसते. हे दे�ाबद्दलचे आपले अज्ञान आहे, दै�ी तत्�, 
जे 7पष्ट मतभेद विनमा9ण करते आणिण त्याच्याबद्दलची योग्य समज सुसं�ाद पुनसvचवियत करते. सत्य आपल्या 
स�ाvना आत्म्याच्या आनदंासाठी सुख आणिण �ेदनांची दे�ाणघे�ाण करण्यास भाग पाडेल.

8. 242 : 6-14

पदा8ा9च्या दाव्यांना नकार देणे हे आत्म्याच्या आनंदाकडे, मान�ी 7�ातंत्र्याकडे आणिण शरीरा�र अंवितम 
वि�जयाच्या दिदशेने एक मोठे पाऊल आहे.

7�गा9कडे जाण्याचा एकच माग9 आहे, सुसं�ाद आहे आणिण दै�ी वि�ज्ञानातील ख्रिA7त आपल्याला हा माग9 
दाख�तो. चांगले, दे� आणिण त्याचे प्रवितकिबंब यापBेा - दुसरे कोणतेही �ा7त� जाणून घेणे - जी�नाचे दुसरे 
कोणतेही भान नसणे, आणिण त8ाकलि8त �ेदना आणिण इंदि�यांच्या आनदंापBेा शे्रष्ठ होणे.

9. 4:3-9

आपल्याला स�ा9त जा7त गरज आहे ती कृपेत �ाढ होण्याच्या उत्कट इच्छेची प्रा89ना, जी संयम, नम्रता, प्रमे 
आणिण चांगल्या कृतींमध्ये व्यy केली जाते. आपल्या सद्गरुूच्या आज्ञा पाळणे आणिण त्याच्या उदाहरणाचे 
अनुसरण करणे, हेच त्याच्या�रचे आपले ऋण आहे आणिण त्याने केलेल्या स�9 गोष्टींबद्दल आपल्या कृतज्ञतेचा
एकमे� योग्य पुरा�ा आहे.

10.    140 : 8-12

आपण दै�ी 7�रूप समजून घेतो आणिण त्याच्या�र समजूतदारपणे प्रेम करतो त्या प्रमाणात आपण त्याचे 
पालन करू आणिण त्याची पूजा करू, भौवितकतेशी लढत नाही, तर आपल्या दे�ाच्या समृद्धीमध्ये आनंद 
मानू.

11.   125 : 12-16
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मान�ी वि�चार एका अ�78ेतून दुस-या टप्प्यात जाणी�पू�9क �ेदना आणिण �ेदनाहीनता, दु: ख आणिण आनंद - 
भीतीपासून आशेपयvत आणिण वि�श्वासापासून समजूतदारपणाच्या टप्प्यात बदलत असताना, दृश्यमान 
प्रकटीकरण शे�टी भौवितक अ8ा9ने नव्हे तर आत्म्याद्वारे विनयंवित्रत केले जाईल.

12.   249 : 6-9

आपण आत्म्याची दै�ी उजा9 अनुभ�ू या, जी आपल्याला जी�नाच्या न�ीनतेमध्ये आणते आणिण कोणतीही 
नश्वर किकं�ा भौवितक शyी नष्ट करू शकत नाही हे ओळखू. आपण दै�ी "शक् तींच्या" अधीन आहोत याचा 
आनंद करूया.

दैविनक कत9व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रा89ना

दररोज प्रा89ना करणे हे या चच9मधील प्रत्येक सद7याचे कत9व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य 78ाविपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�9 पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे श}द स�9 मान�जातीचे 7नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच9 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच9च्या सद7यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिyक आसyीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रिAश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण Bमा यामध्ये. या चच9मधील सद7यांनी
दररोज स�9 प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा9ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्रा89ना
करा�ी.

चच9 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, प8ं. 1

कत9व्याची सतक9 ता
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आRमक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  7�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल9B करणे हे या चच9मधील प्रत्येक सद7याचे कत9व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच9 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________
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