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वि�षय — माणूस

सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंवि ता 133 : 1

"जेव् ा दे�ाचे लोक शांततेने एकत्र नादंतात, तेव् ा ते खरोखरच खूप चांगले आणिण आल् ाददायक असते."

उत्तरदायी �ाचन:  उत्पत्तित्त 1 : 26, 27
इवि0सकरांस 4 : 4-6

26 मग दे� बोलला, आपण आपल्या प्रवितरूपाचा आपल्या सारखा मनषु्य विनमा5ण करु; समदु्रातील मासे, 
आकाशातील पक्षी, स�5 �नपशू, मोठी जना�रे � जमिमनी�र सरपटणारे स�5 ल ान प्राणी यांच्या�र ते 
सत्ता चालवि�तील.

27 तेव् ा दे�ाने आपल्या प्रवितरुपाचा मनुष्य विनमा5ण केला; दे�ाचे प्रवितरुप असा तो विनमा5ण केला; नर � 
नारी अशी ती विनमा5ण केली.

4 एक शरीर � एकच आत्मा आ े. ज्याप्रमाणे तुम् ाला ी एकाच आशेत स भागी  ोण्यास बोलावि�ले 
 ोते.

5 एक प्रभु, एक वि�श्वास, एक बाप्तिप्तस्मा,
6 एक दे� आणिण विपता जो स�ाBचा मालक आ े. जो प्रत्येक गोष्टीद्वारे काय5 करतो आणिण जो प्रत्येकात 

आ े.

धडा उपदेश

बायबल पासून

 ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि0ल्ड ख्रिHश्चन सायन्स चच5ने तयार केला  ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलवि लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNप्तिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड  ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ े.
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1. गलतीकरांस 3 : 28

28 तेथे यहूदी किकं�ा ग्रीक, गुलाम किकं�ा स्�तंत्र, पुरुष किकं�ा स्त्री  ा भेदच ना ी. कारण तुम् ी स�5ख्रिHस्त 
येशूमध्ये एक आ ात.

2. य ेज्केल 1 : 1 (ला  घडले) (की), 3 (ला  पुजारी) (आणिण)

1 आता तो पार पडला... असताना आकाश दुभंगले � मला दे�ाचा दृष्टान्त झाला.
3 य ेज्केल याजकाला परमेश्वराचे शब्द स्पष्टपणे आले...परमेश्वराचा  ात त्याच्या�र  ोता.

3. य ेज्केल 2 : 2-4 (ला 1st .)

2 मग �ाऱ्याचा झोत आला � त्याने मला उभे केले. माझ्याशी बोलणाऱ्याचे (दे�ाचे) बोलणे मी ऐकले.
3 तो मला म् णाला, मान�पुत्रा, मी तुला इस्राएलच्या घराण्याशी बोलायला पाठ�ीत आ े. ते लोक 

अनेकदा माझ्यावि�रुद्व गेले. त्यांचे पू�5ज ी माझ्या वि�रोधात गेले. पू�c त्यांनी माझ्यावि�रुद्ध �ागून पाप 
केले आणिण अजून ी ते पाप करीत आ ेत.

4 ते 0ार  टृ आ ेत, विनषु्ठर आ ेत.

4. य ेज्केल 3 : 27

27 मी तुझ्याशी बोलेन आणिण नंतर तुला बोलण्याची पर�ानगी देईन. पण तू त्यांना ‘परमेश्वर, आपला प्रभू 
पुढील गोष्टी सांगतो’ असे सावंिगतलेच पावि जे. एखाद्याने ऐकण्याचे ठरवि�ले तरी �ा �ा, न ऐकण्याचे 
ठरवि�ले तरी �ा �ा! ते लोक ने मीच माझ्यावि�रुद्व �ागतात.

5. य ेज्केल 11 : 16-20

16 म् णून त्या लोकांना पुढील गोष्टी सांग; परमेश्वर, आमचा प्रभू, म् णतो, ‘मी माझ्या लोकांना दूरच्या 
देशांत सक्तीने घालवि�ले,  े खरे आ े. मी त्यांना पुष्कळ देशांत वि�खुरले, त्या देशांतील मुक्कामाच्या 
अल्पकाळात मीच त्यांचे मंदिदर  ोईन.

17 म् णून, परमेश्वर, त्यांचा प्रभू, त्यांना परत आणेल  े तू त्याना सांविगतले पावि जे. मी तुम् ाला इतर राष्ट्रांत
वि�खुरले पण तुम् ाला एकत्र करीन आणिण परत आणीन. इस्राएलची भूमी मी तुम् ाला परत देईन.

18 आणिण जेव् ा माझे लोक परत येतील, तेव् ा ते इथे असलेल्या त्या स�5 भयंकर घाणेरड्या मतूcचा नाश 
करतील.

19 ते स�5जण एकच व्यक्ती असल्याप्रमाणे, मी त्यांच्यात ऐक्य विनमा5ण करीन. मी त्यांच्यात न�ीन आत्मा 
ओतीन. त्यांचे दगडाचे ह्दय काढून घेऊन वितथे मी खरे ह्दय बस�ीन.

20 मग ते माझे विनयम पाळतील, माझ्या आज्ञांचे पालन करतील. मी सांगतो, त्याच गोष्टी ते करतील. ते 
खऱ्या अथा5ने माझी माणसे  ोतील � मी त्यांचा दे�  ोईन.

 ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि0ल्ड ख्रिHश्चन सायन्स चच5ने तयार केला  ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलवि लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNप्तिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड  ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ े.
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6. यो ान 8 : 12 (ला  येशू)

12 मग येशूला बोला...

7. यो ान 10 : 30

30 माझा विपता आणिण मी एक आ ोत.
8. यो ान 15 : 1-17

1 मीखरा द्राक्ष�ेल आणिण माझा विपता माळी आ े.
2 तो माझ्यातील 0ळ न देणारी प्रत्येक 0ादंी तोडून टाकतो. ज्या प्रत्येक 0ांद्या 0ळ देतात त्यांनी अमिधक

0ळ घा�े म् णून त्या द्राक्ष�ेलीला तो सा0 करतो.
3 जे �चन मी तुम् ांला सांविगतले, त्यामुळे तुम् ी आता स्�च्छ झालाच आ ा.
4 तुम् ी माझ्यामध्ये रा ा आणिण मी तुम् ांमध्ये रा ीन. जसा 0ाटा �ेलात रावि ल्या�चून त्याच्याने 0ळ देता 

येत ना ी तसे माझ्यामध्ये रावि ल्यात्तिश�ाय तुम् ांला 0ळ देता येणार ना ी.
5 मी �ेल आ े, तुम् ी 0ाटे आ ा, जो माझ्यामध्ये रा तो � मी त्याच्यामध्ये रा तो, तोच पुष्कळ 0ळ 

देतो. कारण माझ्यापासून �ेगळे असल्यास तुमच्याने का ी  ोत ना ी.
6 कोणी माझ्यामध्ये रावि ला ना ी तर तो 0ाट्याप्रमाणे बा ेर टाकला जातो. तो �ाळून जातो मग त्याला 

गोळा करून अग्नीत टाकतात � ते जाळण्यात येते.
7 तुम् ी माझ्यामध्ये रावि लात � माझी �चने तुम् ामध्ये रावि ली तर जे का ी तुम् ांला पावि जे ते तुम् ी मागा 

म् णजे ते तुम् ांस मिमळेल.
8 तुम् ी पुष्कळ 0ळ दिदल्यानेच माझ्या विपत्याचे गौर�  ोते, आणिण तुम् ी माझे त्तिशष्य व् ाल.
9 जशी विपत्याने माझ्या�र प्रीवित केली आ े तशीच मी ी तुम् ां�र प्रीवित केली आ े. माझ्या प्रीतीत रा ा.
10 ज्याप्रमाणे मी आपल्या विपत्याच्या आज्ञा पाळल्या म् णून त्याच्या प्रीवितत रा तो तसेच तमु् ी माझ्या 

आज्ञा पाळाल तर माझ्या प्रीतीत रा ाल.
11 माझा आनंद तुम् ांमध्ये रा ा�ा आणिण तुमचा आनंद पूण5 व् ा�ा, म् णून मी तमु् ांला या गोष्टी सांविगतल्या 

आ ेत.
12 जशी मी तमु् ां�र प्रीवित केली तशीच तुम् ी एकमेकां�र प्रीवित करा.  ी माझी आज्ञा आ े.
13 आपल्या मिमत्रासाठी मरा�े, यापेक्षा कोणाची ी प्रीवित मोठी ना ी.
14 मी आज्ञा करतो तसे तुम् ी �ागता तर तमु् ी माझे मिमत्र आ ात.
15 आता मी तुम् ांला से�क म् णत ना ी, कारण आपला धनी काय करतो  े से�काला मा ीत नसते, पण 

मी तुम् ांला मिमत्र म् णतो कारण ज्या गोष्टी मी आपल्या विपत्याकडून ऐकल्या त्या स�5 तमु् ांला 
कळवि�ल्या आ ेत.

16 तुम् ी मला विन�डले ना ी, तर मी तुम् ांला विन�डले आणिण नेमले आ े. यासाठी की, तमु् ी जाऊन 0ळ 
द्या�े. आणिण तुमचे 0ळ दिटका�े, यासाठी की जे का ी तुम् ी माझ्या ना�ाने विपत्याज�ळ मागाल ते त्याने 
तुम् ांस द्या�े

 ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि0ल्ड ख्रिHश्चन सायन्स चच5ने तयार केला  ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलवि लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNप्तिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड  ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ े.
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17 तुम् ी एकमेकां�र प्रीवित करा�ी म् णून या गोष्टी मी तुम् ांस आज्ञा देऊन सांगतो.
9. इवि0सकरांस 4 : 1-3, 13-16, 23, 24, 31, 32

1 म् णून मी, जो प्रभूमधील कैदी, (दास) तो तमु् ांला वि�नंती करतो, दे�ाकडून तमु् ाला जे पाचारण 
झालेले आ े, त्याला शोभेल अशा प्रकारे रा ा.

2 न ेमी नम्रता, सौम्यता दाख�ा. आणिण स नशीलतेने एकमेकांबरोबर प्रीतीने रा ा.
3 शांतीच्या बंधनाने आत्म्याचे ऐक्य राखण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीत प्रयत्न करा.
13 आम् ा स�ाBना आमच्या विपत्यातील एकत्�ापणामुळे वि�श्वासाची आणिण दे�ाच्या पुत्रावि�षयीच्या ज्ञानाची 

जाणी�  ोते आणिण पूण5त्�ाची जी परिरमाणे ख्रिHस्ताने आणली आ ेत त्या उच्चतेपयBत पो ोंचून परिरपक्� 
मनुष्य  ोण्यासाठी आमची �ाढ  ोते.

14  े असे आ े म् णून यापूढे आपण ल ान बाळकासारखे नसा�े. म् णजे माणसांच्या कपटाने त्यांची 
लबाडी जी कपटयोजनेला म त्त्� देते, अशा प्रत्येक नव्या त्तिशक�णुकीच्या �ाऱ्याने तमुचे माग5 लाटांनी 
इकडे वितकडे  ेलका�णारे  ोऊ नयेत

15 त्याऐ�जी आपण प्रेमाने सत्य बोला�े आणिण प्रत्येक मागा5ने ख्रिHस्तासारखे  ोण्यासाठी �ाढा�े. ख्रिHस्त  ा
मस्तक आ े.

16 ज्या�र स�5 शरीर आधारिरत आ े, ते आधार देणान्या प्रत्येक अस्थिस्थबंधनाने जोडलेले आणिण एकत्र 
बांधलेले असते. आणिण प्रत्येक भाग त्याने जसे काय5 करायला पावि जे तसे करतो, संपूण5 शरीर �ाढते � 
प्रीतीत बळकट  ोत जाते.

23 यासाठी तमु् ी अंत:करणामध्ये � आत्म्यात न�े केले जा�े आणिण
24 न�ा मनुष्य तमु् ी धारण करा�ा, जो दे�ाप्रमाणे विनमा5ण केलेला आ े.
31 स�5 प्रकारची कटुता, संताप, राग, ओरडणे, दे�ाची किनंदा  ी स�5 प्रकारच्या दुष्टाईबरोबर तुम् ामधून दूर 

करा�ी.
32 एकमेकांबरोबर दयाळू आणिण कन�ाळू व् ा. आणिण दे�ाने ख्रिHस्तामध्ये क्षमा केली तशी एकमेकांना क्षमा 

करा.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 502 : 29-5

एकच विनमा5ता आणिण एकच विनर्मिमंती आ े. या सृष्टीमध्ये आध्यात्मित्मक कल्पनांचा उलगडा आणिण त्यांच्या 
ओळखीचा समा�ेश आ े, जे अनंत मनात आत्मसात केले जातात आणिण कायमचे प्रवितकिबंविबत  ोतात. या 
कल्पना अनंत ते अनंत पयBत आ ेत आणिण स�}च्च कल्पना म् णजे दे�ाची मुले आणिण मुली.

2. 515 : 21 (माणूस)-24

 ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि0ल्ड ख्रिHश्चन सायन्स चच5ने तयार केला  ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलवि लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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मनुष्य  े स�5 कल्पनांचे कौटंुविबक ना� आ े, - दे�ाची मुले आणिण मुली. दे� जे का ी देतो ते त्याच्या 
अनुरूप चालते, चांगुलपणा आणिण शक्ती दश5�ते.

3. 31 : 4-11

येशूने कबूल केले की दे ाचे कोणते ी संबंध ना ीत. तो म् णाला: "पृथ्�ी�र कोणाला ी आपले �डील म् णू 
नका: कारण तुमचा विपता एक आ े, जो स्�गा5त आ े." पुन् ा त्याने वि�चारले: "माझी आई कोण आ े आणिण 
माझे भाऊ कोण आ ेत," याचा अथ5 असा आ े की तेच त्याच्या विपत्याची इच्छा पूण5 करतात. त्याने �मिडलांच्या
ना�ाने कोणत्या ी पुरुषाला 0ोन केल्याची आमच्याकडे नोंद ना ी. त्याने आत्मा, दे�, एकमे� विनमा5ता आणिण 
म् णून स�ाBचा विपता म् णून ओळखला.

4. 26 : 10-14

ख्रिHस्त  ा आत्मा  ोता जो येशूने त्याच्या स्�तःच्या वि�धानांमध्ये सूमिचत केला: "मी माग5, सत्य आणिण जी�न 
आ े;" "मी आणिण माझे �डील एक आ ोत."  ा ख्रिHस्त, किकं�ा मनुष्य येशूचा दे�त्�, त्याचा दै�ी स्�भा� 
 ोता, दे�त्� ज्याने त्याला सजी� केले.

5. 525 : 7-16

�ेग�ेगळ्या भाषामंध्ये मनुष्य या शब्दाची का ी समतुल्यता खालीलप्रमाणे आ े. सॅक्सन मध्ये, 
मान�जाती, एक स्त्री, कोणी ी; �ेल्श मध्ये, जे उग�ते, - प्राथमिमक अथ5 प्रवितमा, 0ॉम5 आ े; वि बू्र मध्ये, 
प्रवितमा, समानता; आइसलँमिडक मध्ये, मन. खालील भाषांतर आइसलँमिडक मधून आ े: -

आणिण दे� म् णाला, आपण आपल्या मनाप्रमाणे आणिण आपल्या समानतेनुसार मनुष्य बन�ू या आणिण 
दे�ाने मनुष्याला त्याच्या मनाप्रमाणे बन�ले; दे�ाच्या मनाने त्याला आकार दिदला आणिण त्याने त्यांना नर 
आणिण मादी बन�ले.

6. 524 : 17-27 (ला ,)

एकाच आजे्ञने मनाने पुरुष आणिण स्त्री दोघांना ी माणूस बन�ले  ोते. मग भौवितक संस्था माणसाचा आधार 
कशी बनू शकते? गैर बुद्धिद्धमान  े मनाचे माध्यम कसे बनू शकते आणिण तु्रटी सत्याचा उद्घोषक कशी असू 
शकते? भौवितक  े आत्म्याचे प्रवितकिबंब ना ी, तरी ी दे� त्याच्या स�5 सृष्टीमध्ये प्रवितकिबंविबत  ोतो. त्याच्या 
विनर्मिमतंीमध्ये  ी भर पडली आ े की अ�ास्त�?  े सत्य आ े, किकं�ा मनुष्य आणिण दे�ाशी संबंमिधत खोटे आ े?

ते खोटे असले पावि जे,

7. 191 : 4-17
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जसे मनषु्य एकापेक्षा जास्त मन, एकापेक्षा जास्त दे� आ ेत असा भ्रम सोडून देतात, तेव् ा दे�ाच्या 
समानतेतील मनुष्य प्रकट  ोईल आणिण  ा शाश्वत मनुष्य त्या समानतेमध्ये कोणता ी भौवितक घटक समावि�ष्ट 
करणार ना ी.

  एक सावि त्य म् णून, सैद्धांवितक जी�न-आधार  ा अत्मिस्तत्�ाचा गैरसमज असल्याचे आढळले आ े, मनषु्याचे 
आध्यात्मित्मक आणिण दै�ी तत्त्� मान�ी वि�चारां�र उग�ते आणिण त्याला "जेथे ल ान मूल  ोते"-अगदी न�ीन-
जुन्याच्या जन्मापयBत नेले. कल्पना, अत्मिस्तत्�ाच्या आध्यात्मित्मक अथा5ने आणिण जी�नामध्ये काय समावि�ष्ट आ े. 
अशा प्रकारे संपूण5 पथृ्�ी सत्याने त्याच्या प्रकाशाच्या पंखां�र रूपांतरिरत  ोईल, त्रुटीच्या अंधाराचा पाठलाग 
करेल.

मान�ी वि�चारांनी स्�त: ला लागू केलेल्या भौवितकता आणिण बंधनांपासून मुक्त केले पावि जे.

8. 399: 3-10, 23-28 (ला 2nd.)

तुम् ी म् णता की का ी भौवितक संयोग रोग विनमा5ण करतात; परंतु जर भौवितक शरीर रोग विनमा5ण करते, तर 
पदाथ5 कशामुळे झाला आ े ते बरे  ोऊ शकते? नश्वर मन औषध त्तिलहून देतो आणिण त्याचे व्य�स्थापन करतो. 
नश्वर मन व्यायामाची योजना आखतो आणिण शरीराला वि�त्तिशष्ट  ालचालींद्वारे ठे�तो. कोणता ी जठरासंबंधी 
�ायू जमा  ोत ना ी, स्रा� ना ी किकं�ा संयोग काय5 करू शकत ना ी, मत्य5 वि�चार, उ05  नश्वर मनाच्या कृती 
व्यवितरिरक्त.

�ैज्ञाविनकदृष्ट्या सांगायचे तर, भौवितक वि�श्वास बन�ण्यासारखे कोणते ी मत्य5 मन ना ी, भ्रमापासून उग�ले 
आ े.  े चुकीचे ना� दिदलेले अत्मिस्तत्� ना ी.  े के�ळ चुकीचे आ े कारण  े प्रकरण समजूतदार ना ी. एक 
मन, दे�, कोणती ी मत्य5 मते ना ी. जे �ास्त� आ े ते या अमर मनामध्ये समावि�ष्ट आ े.

9. 205 : 22-27

जेव् ा आपण जाणतो की एकच मन आ े, तेव् ा आपल्या शेजाऱ्या�र स्�तःसारखे प्रमे करण्याचा ईश्वरीय 
विनयम उलगडला जातो; तर अनेक सत्ताधीशांच्या मना�रचा वि�श्वास माणसाच्या एका मन, एक ईश्वराच्या 
दिदशेने सामान्य �ाटचालीत अडथळा आणतो आणिण मान�ी वि�चारांना वि�रुद्ध �ावि न्यांकडे नेतो द्धिजथे स्�ाथ5 
राज्य करतो.

10.   112 : 16-21 (ला ख्रिHस्त-कल्पना)

ख्रिHश्चन वि�ज्ञानातील अनंत व्यक्तीकडून एक तत्त्� आणिण त्याची अनंत कल्पना येते आणिण या अनंततेस 
आध्यात्मित्मक विनयम,  कायदे आणिण त्यांचे प्रदश5न येतात,  जे म ान दाताप्रमाणे  "काल आणिण आज आणिण
कायमचे समान आ ेत" कारण अशा प्रकारे उपचारांचे दै�ी तत्त्� आणिण ख्रिHस्त-कल्पना आ ेत ...

11.   226 : 25-29
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लंगडे, मूक, मूक, आंधळे, आजारी, कामुक, पापी, मी त्यांच्या स्�तःच्या वि�श्वासांच्या गुलामविगरीतून आणिण
0ारोच्या शैक्षणिणक व्य�स्थेपासून �ाच�ण्याची इच्छा केली, जे आजकाल, इस्राएलच्या मुलांना गुलामविगरीत
ठे�ा.

12.   228 : 11-19

माणसाची गुलामविगरी �ैध ना ी. जेव् ा मनुष्य त्याच्या स्�ातंत्र्याच्या �ारसामध्ये प्र�ेश करेल, भौवितक इंदिद्रयां�र
त्याचे दे�ाने दिदलेले �च5स्� असेल तेव् ा ते थांबेल. मनषु्य एके दिद�शी स�5शत्तिक्तमान दे�ाच्या ना�ाने त्यांचे 
स्�ातंत्र्य सांगतील. मग ते दै�ी वि�ज्ञानाच्या आकलनाद्वारे स्�तःच्या शरीरा�र विनयंत्रण ठे�तील. त्यांच्या 
सध्याच्या श्रद्धा सोडून, ते सुसं�ाद अध्यात्मित्मक �ास्त� म् णून ओळखतील आणिण भौवितक अ�ास्त� म् णून 
मतभेद.

13.   227 : 14-26

मनुष्याच्या  क्कांचा वि�चार करून, आम् ी स�5 दडपशा ीच्या नाशाचा अंदाज घणे्यास अपयशी ठरू शकत 
ना ी. गुलामी  ी माणसाची कायदेशीर अ�स्था ना ी. दे�ाने माणसाला मकु्त केले. पॉल म् णाला, "मी स्�तंत्र 
जन्मलो  ोतो." स�5 पुरुष मकु्त असा�ेत. "द्धिजथे परमेश्वराचा आत्मा आ े वितथे स्�ाततं्र्य आ े." प्रेम आणिण 
सत्य मोकळे करतात, पण �ाईट आणिण त्रटुी बंदिद�ासात नेतात.

ख्रिHश्चन वि�ज्ञान स्�ातंत्र्याचे मानक उंचा�ते आणिण रडते: "माझे अनुसरण करा! आजारपण, पाप आणिण 
मृत्यूच्या बंधनातून पळून जा!" येशूने माग5 मिचन् ांविकत केला. जगातील नागरिरकांनो, "दे�ाच्या मुलांचे 
गौर�शाली स्�ातंत्र्य" स्�ीकारा आणिण मकु्त व् ा!  ा तुमचा दै�ी अमिधकार आ े.

दैविनक कत5व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ5ना

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

चच5 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4
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 ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच5च्या सदस्यांच्या  ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयत्तिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रिHश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण 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   ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ5ना
करा�ी.

चच5 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत5व्याची सतक5 ता

आNमक मानत्तिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल5क्ष करणे  े या चच5मधील प्रत्येक सदस्याचे कत5व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय  ोईल.

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

_____________________

 ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि0ल्ड ख्रिHश्चन सायन्स चच5ने तयार केला  ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलवि लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNप्तिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड  ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ े.


