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सोनेरी मजकूर:  गलतीकरांस 5: 25

"जर आम्ही आत्म्याने जगतो, तर तो जसाचालवि�तो तसे आम्हीसुद्धा त्याच्यामागे चालू या."

उत्तरदायी �ाचन: स्तोत्रसंविहता 47: 1, 4, 6 • स्तोत्रसंविहता 104: 24, 30, 31

1 लोकहो! तुम्ही टाळ्या �ाज�ा. तुम्ही स�+ लोक दे�ाशी आनदंाने जल्लोष करा.
4 दे�ाने आपल्यासाठी आपल्या प्रदेशाची विन�ड केली. त्याने त्याला आ�डणाऱ्या याकोबासाठी हा अद्भतु

रम्य देश विन�डला.
6 दे�ाचे गुणगान करा. आपल्या राजाची स्तुवितपर गाणी गा.
24 परमेश्वरा, तू अनेक अद्भतु गोष्टी केल्या आहेस. तू केलेल्या गोष्टींनी पृथ्�ी भरली आहे. तू केलेल्या 

गोष्टींत आम्हाला तुझे शहाणपण दिदसते.
30 पण परमेश्वरा, तू जेव्हा तुझा आत्मा पाठ�तोस तेव्हा ते सशक्त होतात आणिण तू जमीन पुन्हा नव्या 

सारखी करतोस.
31 परमेश्वराचे �ैभ� सदै� राहो! परमेश्वराला त्याने केलेल्या गोष्टींपासून आनदं मिमळो.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. योहान 3: 1-8

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिIश्चन सायन्स चच+ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिIश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस+मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1 कदेम ना�ाचा एक मनुष्य होता. विनकदेम परुशी लोकापंैकी एक असून तो यहूदी लोकांचा एक 
महत्�ाचा पुढारी होता.

2 एका रात्री विनकदेम येशूकडे आला आणिण म्हणाला, रब्बी, तमु्ही दे�ाकडून पाठवि�लेले लिशक्षक आहात हे 
आम्हांला माहीत आहे. कारण तुम्ही जे चमत्कार करता ते दे�ाच्या मदतीलिश�ाय कोणाही माणसाला 
करता येणार नाहीत.

3 येशूने उत्तर दिदले, मी तुम्हांला खरे सांगतो प्रत्येक व्यक्तीचा नव्याने जन्म झालाच पाविहजे. जर एखाघा 
माणसाचा नव्याने जन्म झाला नाही, तर दे�ाचे राज्य पाहू शकणार नाही.

4 विनकदेम म्हणाला. जर एखादा माणूस म्हातारा असेल तर त्याचा नव्याने जन्म कसा होईल? तो आपल्या
आईच्या उदरात परत जाऊ शकत नाही! म्हणून त्या व्यक्तीचा दुसऱ्यांदा जन्म होणारच नाही!

5 येशूने उत्तर दिदले. मी तुम्हांला खरे सांगतो: मनषु्याचा पाण्याने आणिण आत्म्याने जन्म झाला नाही तर 
त्याचा दे�ाच्या राज्यात प्र�ेश होणे 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 म्हणून मी तमु्हांला सांविगतल्याबहल आश्चय+चविकत 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 प्रत्थेक 
माणसाचे असेच असते.

2. योहान 4: 5-7, 9-24

5 शोमरोनातील सूखार ना�ाच्या गा�ात येशू आला. याकोबाने आपला मुलगा योसेफ याला दिदलेल्या 
शेताज�ळ हे गा� आहे.

6 याकोबाची वि�हीर तेथे होती. लांबच्या प्र�ासामळेु येशू थकला होता. म्हणून येशू वि�हीरीज�ळ बसला. 
ती दुपारची �ेळ होती.

7 तव्हा पाणी नेण्यासाठी एक शोमरोनीस्त्री त्या वि�हीरी�र आली. येशू वितला म्हणाला. मला प्या�यास 
पाणी दे.

9 ती शोमरोनी स्त्री म्हणाली, तुम्ही यहूदी आहात आणिण मी तर एक शोमरोनी स्त्री आहे. तमु्ही माझ्या 
हातून पाणी प्या�यास मागता याचे मला मोठे आश्चय+ �ाटते.(यहूदी लोकांचे शोमरोनी लोकांशी 
सलोख्याचे संबंध नव्हते.)

10 येशूने उत्तर दिदले, दे� काय दान देतो यावि�षयी तुला माहीत नाही आणिण तुझ्या हातून पाणिण मागणारा 
कोण हे देखील तुला माहीत नाही. तुला जर या गोष्टी माहीत असत्या तर तूच माझ्याकडे माविगतले 
असतेस. आणिण मी तुला जिज�ंत पाणी दिदले असते.

11 ती म्हणाली, महाराज, जिज�ंत पाणी तुम्हांला कोठून मिमळणार? वि�हीर तर फार खोल आहे. आणिण 
पाणी काढण्यासाठी तुमच्याज�ळ पोहरा �गैरे काही नाही.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिIश्चन सायन्स चच+ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिIश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस+मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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12 आमचा विपता (पू�+ज) याकोब याच्यापेक्षाही तमु्ही मोठे आहात काय? याकोबानेच ही वि�हीर आम्हांला 
दिदली. ते स्�त: या वि�हीरीचे पाणी पीत असत, लिश�ाय त्यांची मुले � गुरेढोरे याच वि�हीरीचे पाणी पीत 
असत.

13 येशू म्हणाला, जो कोणी हे पाणी विपईल त्याला पुन्हा तहान लागेल.
14 परंतु मी जे पाणी देतो ते पाणी जो विपईल त्याला कधीही तहान लागणार नाही. मी दिदलेले पाणी त्याच्या 

अंतया+मी जिज�ंत पाण्याच्या झऱ्यासारखे होईल. त्या पाण्यामुळे त्याला अनंतकाळचे जी�न मिमळेल.
15 ती स्त्री येशूला म्हणाली, महाराज, ते पाणी मला द्या, म्हणजे मला पुन्हा तहान लागणार नाही. आणिण 

पाणी आणण्यासाठी मला इकडे परत या�े लागणार नाही.
16 येशूने वितला सांविगतले. जा, तुझ्या पतीला घेऊन इकडे ये!
17 ती स्त्री म्हणाली, मला पती नाही.” येशू वितला म्हणाला, हे तू बरोबर सांविगलेस की, तुला न�रा नाही.
18 खरे तर तुझे पाच पती झाले, आणिण आता तू ज्याच्याबरोबर राहतेस तो तुझा पती नाही. तेव्हा तू मला 

सत्यच सांविगतलेस.
19 ती स्त्री म्हणाली, महाराज, मला आता कळले की, तमु्ही एक संदेष्टा आहात.
20 आमचे �ाड�डील या डोंगरा�र उपासना करीत. परंतु तमु्ही यहूदी लोक म्हणता की, यरुशलेम हीच ती 

जागा आहे जेथे लोकांनी उपासना केली पाहीजे.
21 येशू म्हणाला, बाई, माझ्या�र वि�श्वास ठे�! अशी �ेळ येत आहे की, आपल्या विपत्याची (दे�ाची) 

उपासना करण्यासाठी यरुशलेमला अगर या डोंगरा�र जाण्याची गरज पडणार नाही.
22 जे तमु्हांला समजत नाही त्याची तुम्ही शोमरोनी उपासना करता. आम्ही यहूदी लोक कशाची उपासना 

करतो हे आम्हांला चांगले कळते, कारण यहूदी लोकांकडूनच तारण येते.
23 असा काळ येत आहे की, खरे उपासक आत्म्याने � खरेपणाने विपत्याची उपालना करतील. तशी �ेळ 

आता आलेली आहे. आणिण तशाच प्रकारचे उपासक विपत्याला पाविहजेत.
24 दे� आत्मा आहे. म्हणून त्याच्या उपासकांनी आत्म्याने � खरेपणाने त्याची उपासना केली पाविहजे.

3. योहान 20 : 24 (थॉमस)-29

24 आता थोमा (याला दिददुम म्हणत) बारा लिशष्यांपैकी एक होता. येशू आला तेव्हा तो लिशष्यांबरोबर 
नव्हता.

25 तेव्हा इतर लिशष्यांनी त्याला सांविगतले की, आम्ही प्रभूला पाविहले आहे! पण तो त्यांना म्हणाला, 
त्याच्या हातांमधील ख्रिखळ्यांचे व्रण पाविहल्यालिश�ाय � ख्रिखळ्यांच्या व्रणांत माझे बोट घातल्यालिश�ाय � 
त्याच्या कुशीत माझा हात घातल्यालिश�ाय मी वि�श्वास धरणार नाही.

26 एक आठ�ड्यानंतर येशूचे लिशष्य त्या घरामध्ये पुन्हा बसले होते � थोमा त्यांच्याबरोबर होता. जरी दार
बंद होते तरी येशू आत आला � त्यांच्यामध्ये उभा राविहला. आणिण म्हणाला, तुम्हांबरोबर शांवित असो.

27 मग तो थोमाला म्हणाला, तुझे बोट इकडे कर � माझे हात पाहा आणिण तुझा हात इकडे कर � माझ्या 
कुशीत घाल. संशय सोड आणिण वि�श्वास ठे�.

28 थोमा त्याला म्हणाला, माझा प्रभु आणिण माझा दे�!

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिIश्चन सायन्स चच+ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिIश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस+मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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29 मग येशू त्याला म्हणाला, तू मला पाविहले आहेस म्हणून तू वि�श्वास ठे�ला आहेस, पण ज्यांनी मला 
पाविहले नाही तरीही त्यांनी वि�श्वास धरला ते धन्य आहेत.

4. गलतीकरांस 5: 16-18, 22 (फळ)-25

16 पण मी म्हणतो: तुम्ही आत्म्यात चाला, आणिण तमु्ही देहाच्या पापी इच्छा पूण+ करणार नाही.
17 कारण आपला देहज्याची इच्छा करतो ते आत्म्यावि�रुद्ध आहे, आणिण आत्मा जी इच्छा करतो, ती 

देहावि�रुद्ध आहेत. परिरणाम म्हणून तुम्हांलाजे करा�यास पाविहजे ते करता येत नाही.
18 पण जर तुम्ही आत्म्याकडून चालवि�ले जाता तर तुम्ही विनयमशास्त्राधीन नाही.
22 ... आत्मा या गोष्टी विनमा+ण करतो: प्रीवित, आनदं, शांवित, सहनशीलता, दयाळूपणा,चांगुलपणा, 

वि�श्वास,
23 सौम्यता � आत्मसंयमन. अशा गोष्टीवि�रुद्ध विनयमशास्त्र नाही.
24 जे ख्रिIस्त येशूचे आहेत त्यांनीदेहस्�भा�ला त्यांच्या �ासना � इच्छांसह �धस्तंभा�र ख्रिखळले आहे.
25 जर आम्ही आत्म्याने जगतो, तर तो जसाचालवि�तो तसे आम्हीसुद्धा त्याच्यामागे चालू या.

5. रोमकरांस 8: 2 (कायदा)

2 ... आत्म्याचा जो विनयम ख्रिIस्त येशूमध्ये जी�न देतो त्याने पापाचा विनयम जो तुम्हांला मरणाकडे नेतो 
त्यापासून मकु्त केले आहे.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 109 : 32-7

आत्म्याच्या तीन महान सत्यता, स�+शलिक्तमानता, स�+व्यापीता, स�+ज्ञता, - आत्मा स�+ शक्ती धारण करतो, 
स�+ जागा भरतो, स�+ वि�ज्ञान बन�तो, - �स्तु �ास्तवि�क असू शकते या वि�श्वासाचे कायमचे खंडन करतात. या
शाश्वत सत्यता दे�ाच्या विनर्मिमंतीचे तेजस्�ी �ास्त� म्हणून आदिदम अत्मिस्तत्� प्रकट करतात, ज्यामध्ये त्याने जे 
काही बन�ले आहे ते त्याच्या चांगल्या बुद्धीने उच्चारले आहे.

2. 222 : 31-13

जी�न आणिण बुजिद्धमत्ता पदाथा+त आहे हा चुकीचा वि�श्वास आपण नष्ट केला पाविहजे आणिण जे शुद्ध आणिण 
परिरपूण+ आहे त्या�र स्�तःला ला�ले पाविहजे. पौल म्हणाला, "आत्म्याने चाला, आणिण तमु्ही देहाची �ासना 
पूण+ करणार नाही." ल�करच किकं�ा नंतर आपण हे लिशकू शकतो की मनुष्याच्या मया+दिदत क्षमतेचे बेड्या या 
भ्रमाने बन�ले जातात की तो आत्म्याऐ�जी शरीरात राहतो, आत्म्याऐ�जी पदाथा+त राहतो.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिIश्चन सायन्स चच+ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिIश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस+मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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पदाथ+ आत्मा व्यक्त करत नाही. दे� हा अनंत स�+व्यापी आत्मा आहे. जर आत्मा स�+त्र आहे आणिण स�+त्र 
आहे, तर पदाथ+ काय आणिण कुठे आहे? लक्षात ठे�ा की सत्य हे चुकीपके्षा मोठे आहे आणिण आपण मोठ्याला 
कमीत टाकू शकत नाही. आत्मा हा आत्मा आहे आणिण आत्मा शरीरापेक्षा श्रेष्ठ आहे. जर आत्मा एकदा 
शरीरात असता, तर आत्मा मया+दिदत असेल, आणिण म्हणून तो आत्मा असू शकत नाही.

3. 140 : 4-22

दे� हा एक भौवितक प्राणी आहे, हे कोणीही खऱ्या अथा+ने पुष्टी करू शकत नाही. बायबल त्याला असे म्हणते: 
"तू माझा चेहरा पाहू शकत नाहीस; कारण कोणीही मला पाहणार नाही आणिण जगणार नाही." भौवितकदृष्ट्या 
नाही तर आध्यात्मित्मकदृष्ट्या आपण त्याला दै�ी मन, जी�न, सत्य आणिण प्रेम म्हणून ओळखतो. आपण दै�ी 
स्�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. मग धम+ हा 
डोक्याचा नसून हृदयाचा असेल. प्रमेाच्या अभा�ामुळे मान�जात यापुढे अत्याचारी आणिण प्रवितबंधात्मक 
राहणार नाही, - भुके बाहेर काढणे आणिण उंट विगळणे.

आपण आध्यात्मित्मक उपासना करतो, के�ळ आपण भौवितक उपासना करणे थांब�तो. आध्यात्मित्मक श्रद्धा हा 
ख्रिIश्चन धमा+चा आत्मा आहे. पदाथा+च्या माध्यमाने पूजा करणे म्हणजे मूर्तितंपूजक. यहुदी आणिण इतर वि�धी हे 
खऱ्या उपासनेचे प्रकार आणिण छाया आहेत. "खरे उपासक आत्म्याने आणिण सत्याने विपत्याची उपासना 
करतील."

4. 317 : 16-21 पुढील पान

मनुष्याचे व्यलिक्तमत्� कमी मूत+ नाही कारण ते आध्यात्मित्मक आहे आणिण त्याचे जी�न पदाथा+च्या दये�र नाही.
त्याच्या  आध्यात्मित्मक व्यलिक्तमत्त्�ाची  समज मनुष्याला  अमिधक �ास्तवि�क,  सत्यात  अमिधक भयंकर  बन�ते
आणिण त्याला  पाप,  रोग  आणिण मृत्यू�र  वि�जय मिमळ�ण्यास  सक्षम करते.  आपल्या  प्रभू  आणिण स्�ामीने
कबरेतून पुनरुत्थान झाल्यानंतर स्�तःला  त्याच्या  लिशष्यांसमोर सादर केले,  स्�तःला त्याच येशूच्या  रूपात
ज्या�र त्यांनी कलव्हरी�रील शोकावंितकेपू�� प्रेम केले होते.

भौवितक�ादी थॉमसला, आत्म्याऐ�जी पदाथा+त आदश+ तारणहार शोधत आहे आणिण भौवितक इंदि�यांची आणिण
शरीराची  साक्ष  आहे,  आत्म्यापके्षा,  अमरत्�ाच्या  उत्कटतेसाठी,  -  त्याला  येशूने  पुरा�ा  दिदला  की  तो
अपरिर�र्तितंत  आहे.  �धस्तंभाद्वारे.  या  कंटाळ�ाणा  आणिण संशयास्पद  लिशष्यासाठी,  जोपय�त  गुरु  पृथ्�ीचा
रविह�ासी होता तोपय�त येशू एक दैविहक �ास्त� राविहला.  पदाथा+च्या प्रदश+नालिश�ाय दुसरे काहीही थॉमसला
अत्मिस्तत्�ात  आणू  शकत  नाही.  त्याच्यासाठी  पदाथा+�र  वि�श्वास  ठे�णे  हे  कोणतेही  काम  नव्हते,  परंतु
त्याच्यासाठी आत्म्याच्या महत्त्�ाची कल्पना करणे  -  मन आणिण अमरत्�,  ज्यामध्ये आत्मा राज्य करतो  -
काहीही नाहीसे करू शकत नाही हे जाणून घेणे अमिधक कठीण होते.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिIश्चन सायन्स चच+ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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शारीरिरक सं�ेदना रोगांची �ास्तवि�कता म्हणून व्याख्या करतात; परंतु शास्त्र असे घोविषत करते की दे�ाने स�+
काही विनमा+ण केले आहे, जरी शारीरिरक इंदि�ये सांगतात की पदाथा+मुळे रोग होतो आणिण दै�ी मन ते बरे करू
शकत नाही किकं�ा करणार नाही. भौवितक इदंि�यांची उत्पत्ती होते आणिण भौवितक, असत्य, स्�ाथ� किकं�ा नीच
अशा स�+  गोष्टींचे  समथ+न होते.  ते  आत्म्याला  मातीत घालतील,  जी�नाला  अशक्त बन�तील आणिण स�+
गोष्टींचा नाश करतील.  भौवितक अथा+च्या  या  असत्याला  आपण आध्यात्मित्मक अथा+च्या  सत्याने  शांत केले
पाविहजे.  पाप आणिण मतृ्यूचा  वि�श्वास आणणारी  आणिण स�+शलिक्तमानतेची  शुद्ध भा�ना  नष्ट करणारी  चूक
आपण थांब�ली पाविहजे.

आजारी माणूस इतर स�ा�पेक्षा पापी आहे का?  नाही!  परंतु जोपय�त तो वि�संगत आहे,  तो दे�ाची प्रवितमा
नाही. त्यांच्या भौवितक श्रदे्धला कंटाळून, ज्यातून खूप दु:ख येते, अयोग्य लोक अमिधक आध्यात्मित्मक �ाढतात,
कारण त्रटुी  — किकं�ा जी�न पदाथा+त आहे असा वि�श्वास — आध्यात्मित्मक जी�नाच्या �ास्तवि�कतेला प्राप्त
होतो.

5. 252 : 16-20, 31-8

भौवितक सं�ेदना �ास्तवि�कतेच्या अहंकाराने आ�ाज उठ�ते आणिण म्हणते:

मी पूण+पणे अप्रामाणिणक आहे आणिण कोणालाही ते माहीत नाही. मी फस�णूक करू शकतो, खोटे बोलू 
शकतो, व्यणिभचार करू शकतो, लुटू शकतो, खून करू शकतो आणिण गुळगुळीत खलनायकी द्वारे ओळखू 
शकतो.

आत्मा, उलट साक्ष देतो, म्हणतो:

मी आत्मा आहे. मनषु्य, ज्याची इदंि�ये अध्यात्मित्मक आहेत, ती माझी उपमा आहे. तो असीम समज 
प्रवितकिबंविबत करतो, कारण मी अनंत आहे. पवि�त्रतेचे सौंदय+, अत्मिस्तत्�ाची परिरपूण+ता, अवि�नाशी �ैभ� - स�+
माझे आहेत, कारण मी दे� आहे. मी माणसाला अमरत्� देतो, कारण मी सत्य आहे. मी स�+ आनंद 
समावि�ष्ट करतो आणिण देतो, कारण मी प्रेम आहे. मी जी�न देतो, सुरु�ातीलिश�ाय आणिण अंत न करता, 
कारण मी जी�न आहे. मी स��च्च आहे आणिण स�+ देतो, कारण मी मन आहे. मी स�ा�चा पदाथ+ आहे 
कारण मी तोच आहे.

6. 492 : 3-6

योग्य तका+साठी, वि�चारापुढे फक्त एकच तथ्य असले पाविहजे, ते म्हणजे आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्�. प्रत्यक्षात, दुसरे
कोणतेही अत्मिस्तत्� नाही, कारण जी�न त्याच्या वि�षमतेशी, मृत्यूशी एकरूप होऊ शकत नाही.

7. 471 : 13-20
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विPस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिIश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस+मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दै�ी वि�ज्ञानाची तथ्ये मान्य केली पाविहजेत, - जरी या तथ्यांचे पुरा�े दुष्ट, पदाथ+ किकं�ा भौवितक अथा+ने समर्थिथंत 
नसले तरी - कारण दे� आणिण मनुष्य सहअत्मिस्तत्�ाचा पुरा�ा पूण+पणे आध्यात्मित्मक अथा+ने दिटकून आहे. मनुष्य 
आहे आणिण सदै� दे�ाचे प्रवितकिबंब आहे. दे� अमया+द आहे, म्हणून सदै� उपस्थिस्थत आहे, आणिण इतर 
कोणतीही शक्ती किकं�ा उपस्थिस्थती नाही. म्हणून वि�श्वाचे अध्यात्म हेच सृष्टीचे �ास्त� आहे.

दैविनक कत+व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ+ना

दररोज प्राथ+ना करणे हे या चच+मधील प्रत्येक सदस्याचे कत+व्य 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!

चच+ मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच+च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रिIश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच+मधील सदस्यांनी
दररोज स�+ प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा+ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ+ना
करा�ी.

चच+ मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत+व्याची सतक+ ता

आPमक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल+क्ष करणे हे या चच+मधील प्रत्येक सदस्याचे कत+व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच+ मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिIश्चन सायन्स चच+ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिIश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस+मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


