
रवि��ारचा बायबल पाठ, जाने�ारी 16, 2022
पृष्ठ 1

वि�षय — जी�न

रवि��ारी जाने�ारी 16, 2022

वि�षय — जी�न

सोनेरी मजकूर:  मत्तय 5 : 16

"तमु्ही सुद्धा इतरांच्यासाठी प्रकाश असले पाविहजे. यासाठी की त्यांनी तुमची चांगली कामे पाहा�ी आणि* तुमचा
विपता जो स्�गा,त आहे त्याचे गौर� करा�े."

उत्तरदायी �ाचन: याकोब 1 : 17, 18
 इवि0सकरांस 4: 11-15

17 प्रत्येक उत्तम � परिरपू*, दे*गी �रून येते. स्�ग3य प्रकाश ज्याने विनमा,* केला त्या विपत्यापासून ती 
येते. आणि* ज्याच्या�र तारांग*ाच्या हालचालीचा काहीही परिर*ाम होत नाही, अशा विपत्यापासून ती 
दे*गी येते.

18 सत्याच्या संदेशाद्वारे आप* त्याची मुले व्हा�े ही त्याची इच्छा पू*, होण्यासाठी आपली विन�ड केली 
आहे. विपत्याने विनमा,* केलेल्या स�, गोष्टींमध्ये आप* प्रथम 0ळ व्हा�े यासाठी त्याने असे केले.

11 आणि* त्याने स्�त:च काही लोकांना प्रेविषत, इतर काही ज*ांना भवि�ष्य सांग*ारे सु�ार्तितCक, तर 
दुसन्यांना मेंढपाळ � शिशक्षक असे होण्याची दाने दिदली.

12 ख्रिLस्ताने त्या दे*ग्या दे�ाचे लोक से�ेच्या काया,साठी तयार करण्यास � आत्मित्मकरीतीने ख्रिLस्ताचे 
शरीर सामर्थ्यय,�ान होण्यासाठी दिदल्या.

13 आम्हा स�ाPना आमच्या विपत्यातील एकत्�ाप*ामुळे वि�श्वासाची आणि* दे�ाच्या पुत्रावि�षयीच्या ज्ञानाची
जा*ी� होते आणि* पू*,त्�ाची जी परिरमा*े ख्रिLस्ताने आ*ली आहेत त्या उच्चतेपयPत पोहोंचून 
परिरपक्� मनुष्य होण्यासाठी आमची �ाढ होते.

14 हे असे आहे म्ह*ून यापूढे आप* लहान बाळकासारखे नसा�े. म्ह*जे मा*सांच्या कपटाने त्यांची 
लबाडी जी कपटयोजनेला महत्त्� देते, अशा प्रत्येक नव्या शिशक�*ुकीच्या �ाऱ्याने तमुचे माग, लाटांनी
इकडे वितकडे हेलका�*ारे होऊ नयेत

15 त्याऐ�जी आप* प्रेमाने सत्य बोला�े आणि* प्रत्येक मागा,ने ख्रिLस्तासारखे होण्यासाठी �ाढा�े ख्रिLस्त 
हा मस्तक आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि0ल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच,ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकCग जेम्स बायबलमधील 
विcस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि* ख्रिLश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्cप्चस,मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. नीवितसूत्रे 12: 28

28 जर तमु्ही योग्य रीतीने जगलात तर तुम्हाला खरे जी�न मिमळेल. सदै� जगण्याचा तोच माग, आहे.

2. स्तोत्रसंविहता 16: 5, 6, 11

5 माझा �ाटा आणि* प्याला परमेश्वराकडूनच येतो. परमेश्वरा, तू माझा सांभाळ करतोस तुच मला माझा 
�ाटा देतोस.

6 माझा �ाटा 0ारच अद्भतू आहे माझे �तन संुदर आहे.
11 तू मला नीट कसे जगा�े ते शिशक�शील परमेश्वरा, के�ळ तुझ्या सास्क्रिन्नध्यात अस*ेही संपू*, समाधान 

दे*ारे असेल. तुझ्या उजव्या बाजूला राहण्याने कायमचे समाधान लाभेल.

3. यशया 38: 1-6, 9, 16-19

1 ह्या�ेळेस, विहज्कीया 0ार आजारी पडला. ज�ळ ज�ळ तो मेलाच होता. अमोजचा मुलगा यशया हा 
संदेष्टा त्याला भेटायला गेला.यशया राजाला म्ह*ाला, परमेश्वराने मला तुला सांगायला सांविगतले आहे 
‘तू ल�करच मरशील, म्ह*ून तू गेल्या�र तुझ्या घरातील लोकांनी काय करा�े हे तू त्यांना सांगा�ेस. तू 
ह्या आजारातून उठ*ार नाहीस.

2 विहज्कीया मंदिदराच्या दिदशेला �ळला आणि* त्याने प्राथ,ना करण्यास सुर�ात केली. तो म्ह*ाला,
3 परमेश्वरा, मी नेहमीच शुध्द मनाने आणि* प्रामाणि*कप*ाने तुझ्यासमोरच जगलो, हे कृपया लक्षात असू 

दे. मी तू सांविगतलेल्या चांगल्या गोष्टीच नेहमी केल्या. मग विहज्कीया कळ�ळून रडू लागला.
4 यशयाला परमेश्वराकडून संदेश मिमळाला,
5 विहज्कीयाकडे जाऊन त्याला सांग परमेश्वर, तुझ्या पू�,जाचा, दावि�दाचा, दे� म्ह*तो, ‘मी तुझी प्राथ,ना 

ऐकली आणि* तुझे दु:खाश्रू पाविहले, मी तुझ्या आयुष्यात पंधरा �षq �ाढ�ीन.
6 मी अश्शूराच्या राजापासून तुझा � ह्या शहराचा बचा� करीन. प* विहज्कीयाने यशयाला वि�चारले, मी 

बरा होईन ह्याची खात्री पटण्यासाठी परमेश्वराचा संकेत काय असेल? मी परमेश्वराच्या मदंिदरात 
जाण्यायोग्य होईन हे कसे ओळखायचे?

9 आजारातून उठल्या�र विहज्कीयाने शिलविहलेले हे पत्र:
16 माझ्या प्रभू, या कठी* काळाचा उपयोग माझ्यात परत आत्मा आ*ण्यासाठी कर. मला शुध्द � विनरोगी

व्हायला मदत कर. मला परत जिज�ंत कर.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि0ल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच,ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकCग जेम्स बायबलमधील 
विcस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि* ख्रिLश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्cप्चस,मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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17 पाहा! माझ्या अडच*ी संपल्या. मला आता शांतता मिमळाली आहे. तू माझ्या�र खूप प्रमे करतोस. तू 
मला थडग्यात सडू दिदले नाहीस तू माझे अपराध पोटात घातलेस. (मला क्षमा केलीस) माझी पापे दूर 
0ेकलीस.

18 मृत तुझी स्तुवितस्तोत्रे गात नाहीत. अधोलोकातील लोक तुझे स्त�न करीत नाहीत. मृत तुझ्या मदतीची 
आशा करीत नाहीत. ते जमिमनीतील खड्डड्यात जातात आणि* परत कधीही बोलत नाहीत.

19 माझ्याप्रमा*े जिज�ंत अस*ारी मा*से तुझी स्तुती करतात. म्ह*ून �मिडलांनी मुलांना तुझ्या�र वि�श्वास 
ठे�ायला हरकत नाही असे सांगा�े.

4. प्रेविषतांचीं कृत्यें 9: 36-42

36  यापो शहरात येशूची एक शिशष्या राहत होती. तीचे ना� तविबथा होते ती नेहमी लोकांसाठी चांगली कामे 
करीत असे. गरीबांना दानधम, करीत असे.

37 जेव्हा पते्र लोदमध्ये होता. तेव्हा तविबथा आजारी पडली � मेली. त्यांनी वितचे शरीर धुतले � ते 
माडी�रच्या एका खोलीत ठे�ले.

38  यापो येथीला अनुयायांनी ऐकले की, पते्र लोदमध्ये आहे. म्ह*ून त्यांनी दोन मा*से पाठवि�ली. त्यांनी 
त्याला कि�Cनवित केली. ते म्ह*ाले, त्�रा करा, आमच्याकडे ल�कर या!

39  पते्र तयार झाला � त्यांच्याबरोबर गेला. जेव्हा तो तेथे पोहोचला तेव्हा त्यांनी त्याला माडी�रच्या खोलीत
नेले. स�, वि�ध�ा स्क्रिस्त्रया पेत्राभो�ती उभ्या राविहल्या. त्या रडत होत्या. दुक, स जिज�ंत असताना जे कपडे 
� झगे वितने तयार केले होते ते त्यांनी पेत्राला दाख�ले.

40  पते्राने खोलीतील स�ाPना बाहेर काढले. त्याने गडुघे टेकून प्राथ,ना केली. आणि* दुक, सच्या शरीराकडे 
�ळून तो म्ह*ाला, तविबथा ऊठ! तेव्हा वितने डोळे उघडले, जेव्हा वितने पते्राला पाहीले तेव्हा ती उठून 
बसली.

41 त्याने वितला आपला हात देऊन उभे राहण्यास मदत केली, नंतर त्याने वि�श्वास*ाऱ्यांना आणि* वि�ध�ा 
स्क्रिस्त्रयांना खोलीमध्ये बोलावि�ले. त्याने तविबथाला त्यांना दाख�ले, ती जिज�ंत होती!

42 यापोमधील स�, लोकांना हे समजले, यातील पुष्कळ लोकांनी प्रभू�र वि�श्वास ठे�ला.

5. इवि0सकरांस 4: 1-7

1 *ून मी, जो प्रभूमधील कैदी, (दास) तो तमु्हांला वि�नंती करतो, दे�ाकडून तमु्हाला जे पाचार* झालेले 
आहे, त्याला शोभेल अशा प्रकारे राहा.

2 नेहमी नम्रता, सौम्यता दाख�ा. आणि* सहनशीलतेने एकमेकांबरोबर प्रीतीने राहा.
3 शांतीच्या बंधनाने आत्म्याचे ऐक्य राखण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीत प्रयत्न करा.
4 एक शरीर � एकच आत्मा आहे. ज्याप्रमा*े तुम्हालाही एकाच आशेत सहभागी होण्यास बोलावि�ले 

होते.
5 एक प्रभु, एक वि�श्वास, एक बास्टिप्तस्मा,
6 एक दे� आणि* विपता जो स�ाPचा मालक आहे. जो प्रत्येक गोष्टीद्वारे काय, करतो आणि* जो प्रत्येकात 

आहे,

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि0ल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच,ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकCग जेम्स बायबलमधील 
विcस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि* ख्रिLश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्cप्चस,मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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7 ख्रिLस्ताच्या दानाच्या मोजमापाप्रमा*े आप*ांस प्रत्येकाला कृपेचे वि�शेष दान दिदले आहे.

6. वि0शिलप्पैकरांस 2: 12 (काम)-16

12 ... भीतीने कापत तुमचे तार* पू*, होण्यासाठी काय, करीत राहा.
13 कार* दे�च असा एक आहे जो तुमच्यामध्ये काय, करण्याची इच्छा विनमा,* करतो � तो संतुष्ट होईल 

अशा रीतीने काय, पू*,त्�ास नेतो.
14 प्रत्येक गोष्ट तcार किकC�ा भांड* न करता करा, यासाठी की,
15 तुम्ही विनद|ष � शुद्ध असे या कुदिटल � वि�परीत विपढीतील लोकांमध्ये असा�े. आणि* त्यांच्यामध्ये 

अंधाऱ्या जगातील प्रकाशासारखे चमका�े.
16 तुम्ही त्यांना जी�नाचे �जन सांगत असता, माझे शय,तीत धा�*े व्यथ, झाले नाही असे मला दिदसते, 

यासाठी की ख्रिLस्ताच्या परत येण्याच्या दिद�शी मला तमुचा अणिभमान �ाटा�ा.

7. 2 तीमर्थ्यथाला 1 : 7-10

7 कार* दे�ाने आम्हांला णिभत्रेप*ाचा आत्मा दिदला नाही. तर तो सा�धानतेचा � सामर्थ्यया,ची स्0ूर्तितC 
दे*ारा आतमा दिदला आहे.

8 म्ह*ून आपल्या प्रभूवि�षयी साक्ष देण्यासाठी लाज धरु नको किकC�ा मी जो त्याच्यासाठी कैदी झालो 
त्या माझी लाज धरू नको. तर माझ्याबरोबर सु�तqसाठी दु:ख सोस. दे� तुला जे सामर्थ्यय, देतो 
त्याच्या साहाय्याने दु:ख सोस.

9 त्याने आम्हांला तारले आणि* त्याने आम्हांला समर्तिपCत जी�नासाठी पाचार* केले. आम्ही काही 
सत्कृत्ये केली म्ह*ून नाही तर त्याच्या स्�त:च्या हेतूने � कृपेने केले. ही कृपा काळाच्या 
सुरु�ातीलाच दे�ाने ख्रिLस्त येशूमध्ये आम्हांस दिदली होती.

10 प* जी आता आम्हाला आमचा तार*ारा ख्रिLस्त येशू याच्या भूतला�र अ�ती*, होण्याने प्रगट 
करण्यात आली आहे. ख्रिLस्ताने मर*ाचा नाश केला आणि* सु�ातqद्वारे अमरत्� � जी�न प्रकाशात 
आ*ले.

8. प्रकटीकर* 22: 14

14 जे आपले झगे सा0 धुतात, ते धन्य! त्यांना जी�नी झाडाचे 0ळ खाण्याचा आणि* �ेशीतून नगरामध्ये 
जाण्याचा हक्कराहील.

9. रोमकरांस 8: 28

28 आणि* आप*ास माहीत आहे की, प्रत्येक गोष्टीत हेतूप्रमा*े आत्मा जे दे�ा�र प्रमे करतात � त्याच्या 
संकल्पाप्रमा*े बोलावि�लेले असतात त्यांच्यासह जे चांगले आहे ते करण्याचे काम करतो.
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वि�ज्ञान आणि* आरोग्य

1. 200 : 11 (जी�न)-12 (से 1st ,)

जी�न दे� आहे, आणि* मनुष्य ही ईश्वराची कल्पना आहे,

2. 63 : 5-11

वि�ज्ञानात मा*ूस हा आत्म्याचा अपत्य आहे. संुदर, चांगले आणि* शुद्ध हे त्याचे �ंश आहे. त्याचे मळू, 
नश्वरांसारखे, cूर अंतःप्रेर*ेमध्ये नाही किकC�ा बुजिद्धमत्तेपयPत पोहोचण्यापू�3 तो भौवितक परिरस्थिस्थतीतून जात 
नाही. आत्मा हा त्याचा आदिदम आणि* अंवितम स्त्रोत आहे; दे� त्याचा विपता आहे आणि* जी�न हा त्याच्या 
अत्मिस्तत्�ाचा विनयम आहे.

3. 202 : 3-5, 17-23

दे� आणि* मनुष्य यांच्यात जी �ैज्ञाविनक एकता आहे ती जी�न व्य�हारात विनमा,* केली पाविहजे आणि* ईश्वराची 
इच्छा स�,त्र पू*, झाली पाविहजे.

जेव्हा दे�ाचे राज्य पृर्थ्य�ी�र येईल तेव्हा आपल्या तीथ,यात्रेचे दिद�स कमी होण्याऐ�जी �ाढतील; कार* खरा 
माग, मृत्यूच्या ऐ�जी जी�नाकडे घेऊन जातो आणि* परृ्थ्य�ी�रील अनुभ� त्रटुीची परिरमिमतता आणि* सत्याची 
असीम क्षमता प्रकट करतो, ज्यामध्ये दे� मान�ाला संपू*, परृ्थ्य�ी�र प्रभुत्� देतो.

4. 516 : 4-12

पदाथ,, जी�न, बुजिद्धमत्ता, सत्य आणि* प्रेम, जे दे�ता आहेत, त्याच्या विनर्मिमCतीद्वारे प्रवितकिबCविबत होतात; आणि* 
जेव्हा आप* भौवितक इंदि�यांच्या खोट्या साक्षीला वि�ज्ञानाच्या तर्थ्ययांच्या अधीन करतो, तेव्हा आपल्याला ही 
खरी उपमा आणि* प्रवितकिबCब स�,त्र दिदसेल.

दे� त्याच्या स्�तःच्या प्रवितमेनुसार स�, गोष्टी तयार करतो. जी�न अत्मिस्तत्त्�ात प्रवितकिबCविबत होते, सत्यात सत्य, 
दे� चांगुलप*ामध्ये, जे स्�तःची शांतता आणि* शाश्वतता प्रदान करते.

5. 487 : 3-12

जी�न मर*हीन आहे. जी�न हे मनषु्याचे मूळ आणि* अंवितम आहे, जे मृत्यूद्वारे कधीही प्राप्त होऊ शकत 
नाही, परंतु सत्याच्या मागा,�र चालण्याद्वारे प्राप्त केले जाते ज्याला मृत्यू म्ह*तात. भौवितक पके्षा 
आध्यात्मित्मकरीत्या पाहण्यात आणि* ऐकण्यात जास्त ख्रिLस्ती धम, आहे. त्यांच्या नुकसानापके्षा मनाच्या 
शाश्वत व्यायामामध्ये अमिधक वि�ज्ञान आहे. गमा�ले ते असू शकत नाही, तर मन शिशल्लक आहे. या भीतीने 
शतकानुशतके आधी अंधांना दृष्टी आणि* बविहयाPना श्र�*शक्ती मिमळाली आणि* ते आश्चया,ची पुनरा�ृत्ती 
करेल.
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विcस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि* ख्रिLश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्cप्चस,मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, जाने�ारी 16, 2022
पृष्ठ 6

वि�षय — जी�न

6. 376 : 10-16

पॅलीड अ�ैध, ज्याला तुम्ही रक्ताच्या से�नाने �ाया जात असल्याचे घोविषत करता, त्याला सांविगतले पाविहजे की
रक्ताने कधीही जी�न दिदले नाही आणि* ते कधीही काढून घेऊ शकत नाही, - जी�न हा आत्मा आहे आणि* एका
चांगल्या हेतूने अमिधक जी�न आणि* अमरत्� आहे. आणि* स�, रक्तापेक्षा कृती करा, जे कधीही नश्वर नसामंधून
�ाहते आणि* जी�नाच्या भौवितक भा�नांचे अनुकर* करते.

7. 550 : 15-24

वि�चारातील त्रटुी कृतीच्या तु्रटीमध्ये दिदसून येते. भौवितक आणि* भौवितक म्ह*ून अत्मिस्तत्�ाचे विनरंतर चिचCतन - 
सुरु�ात आणि* समाप्ती, आणि* जन्म, क्षय आणि* वि�घटन हे त्याचे घटक टप्पे म्ह*ून - खरे आणि* आध्यात्मित्मक 
जी�न लप�ते आणि* आपले मानक धूळ खात पडते. जर जी�नाचा को*ताही प्रारंभ किबCदू असेल, तर मी महान
आहे ही एक मिमथक आहे. जर जी�न हे दे� आहे, जसे शास्त्र सांगते, तर जी�न भू्र* नाही, ते अनंत आहे. 
अंडी हे दे�तेसाठी अशक्य आ�र* आहे.

8. 260 : 13-7

वि�ज्ञान स�, चांगले साध्य करण्याची शक्यता प्रकट करते, आणि* दे�ाने आधीच काय केले आहे हे 
शोधण्यासाठी नश्वरांना कामा�र सेट करते, परंतु इस्थिच्छत चांगुलप*ा मिमळवि�ण्याच्या आणि* चांगले आणि* उच्च 
परिर*ाम आ*ण्याच्या क्षमते�र अवि�श्वास अनेकदा एखाद्याच्या पंखांच्या चाच*ीमध्ये अडथळा आ*तो आणि* 
अपयशाची खात्री देते. सुरु�ातीला.

नश्वरांनी त्यांचे मॉडेल सुधारण्यासाठी त्यांचे आदश, बदलले पाविहजेत. आजारी शरीर आजारी वि�चारांपासून 
वि�कशिसत होते. आजारप*, रोग आणि* मतृ्यू भीतीतून पुढे जातात. कामुकता �ाईट शारीरिरक आणि* नवैितक 
परिरस्थिस्थती वि�कशिसत करते.

स्�ाथ, आणि* कामुकता हे नश्वर मनाला स्�तःच्या मनात �ारं�ार ये*ाऱ्या वि�चारांद्वारे, शरीरावि�षयीच्या 
संभाष*ातून आणि* त्यातून शाश्वत सुख किकC�ा दुःखाच्या अपेक्षदे्वारे शिशणिक्षत केले जाते; आणि* हे शिशक्ष* 
आध्यात्मित्मक �ाढीच्या खचा,�र आहे. जर आप* नश्वर पोशाखांमध्ये वि�चार मांडले तर त्याचे अमर स्�रूप 
गमा�ले पाविहजे.

आप* सुखासाठी शरीराकडे पाविहलं तर आपल्याला �ेदना दिदसतात; जी�नासाठी, आपल्याला मृत्यू 
सापडतो; सत्यासाठी, आपल्याला त्रुटी आढळते; आत्म्यासाठी, आपल्याला त्याचे वि�रुद्ध, पदाथ, आढळतात.
आता ही विcया उलट करा. शरीरापासून दूर सत्य आणि* प्रमेाकडे पहा, स�, आनदं, सुसं�ाद आणि* अमरत्�ाचे 
तत्त्�. मिचरस्थायी, चांगल्या आणि* सत्यासाठी वि�चार स्थिस्थरप*े धरून ठे�ा, आणि* तमु्ही ते तमुच्या अनुभ�ामध्ये
तुमच्या वि�चारांच्या व्याप्तीच्या प्रमा*ात आ*ाल.

9. 289 : 1-6
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रवि��ारचा बायबल पाठ, जाने�ारी 16, 2022
पृष्ठ 7

वि�षय — जी�न

सत्य हे शाश्वत जी�न आहे. नश्वर मनुष्य चुका, पाप, आजारप* आणि* मृत्यूच्या क्षणि*क दिढगाऱ्यातून कधीही 
उठू शकत नाही जोपयPत त्याला हे कळत नाही की दे� हा एकमे� जी�न आहे. जी�न आणि* सं�ेदना शरीरात 
आहेत या समजुती�र मात करून मनषु्याला ईश्वराची प्रवितमा काय आहे हे समजून घेतले पाविहजे.

10.   324 : 7-18

जोपयPत मनुष्याची सुसं�ाद आणि* अमरता अमिधक स्पष्ट होत नाही तोपयPत आपल्याला ईश्वराची खरी कल्पना 
प्राप्त होत नाही; आणि* शरीर त्या�र काय विनयंत्र* करते ते प्रवितकिबCविबत करेल, मग ते सत्य असो की चूक, 
समज असो �ा वि�श्वास, आत्मा असो किकC�ा �स्तू. म्ह*ून "आता त्याच्याशी परिरमिचत व्हा आणि* शांत राहा." 
सा�ध, सा�ध आणि* सा�ध रहा. माग, सरळ आणि* अरंुद आहे, ज्यामुळे दे� हे एकमे� जी�न आहे हे समजू 
शकते. हे देहाशी युद्ध आहे, ज्यामध्ये आप* पाप, आजारप* आणि* मृत्यू�र वि�जय मिमळ�ला पाविहजे, एकतर
येथे किकC�ा नंतर, - नक्कीच, आप* आत्म्याचे किकC�ा दे�ातील जी�नाचे ध्येय गाठण्यापू�3.

11.   249 : 1-11

चला वि�ज्ञानाचा स्�ीकार करूया, इंदि�य-साक्ष्या�र आधारिरत स�, शिसद्धांत सोडून देऊ, अपू*, मॉडेल्स आणि* 
भ्रामक आदश, सोडून देऊ; आणि* म्ह*ून आप* एक दे�, एक मन, आणि* एक परिरपू*,, त्याच्या स्�तःच्या 
उत्कृष्टतेचे मॉडेल तयार करू या.

दे�ाच्या विनर्मिमCतीचे "नर आणि* मादी" दिदसू द्या. आप* आत्म्याची दै�ी उजा, अनुभ�ू या, जी आपल्याला 
जी�नाच्या न�ीनतेमध्ये आ*ते आणि* को*तीही नश्वर किकC�ा भौवितक शक्ती नष्ट करू शकत नाही हे ओळखू. 
आप* दै�ी "असलेल्या शक्तींच्या" अधीन आहोत याचा आनंद करूया. हे असण्याचे खरे वि�ज्ञान आहे. 
जी�नाचा इतर को*ताही शिसद्धांत, किकC�ा दे�, भ्रामक आणि* पौराणि*क आहे.

12.   496 : 9-19

जी�न हे ईश्वर आहे हे आप* स�ाPनी शिशकले पाविहजे. स्�तःला वि�चारा: मी जी�न जगत आहे जे परम चांगले 
आहे? मी सत्य आणि* पे्रमाच्या उपचार शक्तीचे प्रदश,न करत आहे? तसे असल्यास, "परिरपू*, दिद�सापयPत" 
माग, उजळ होईल. दे�ाची समज मा*साला काय मिमळते हे तुमचे 0ळ शिसद्ध करेल. हा वि�चार कायमस्�रूपी 
धरून ठे�ा, - ही आध्यात्मित्मक कल्पना, पवि�त्र आत्मा आणि* ख्रिLस्त आहे, जी तुम्हाला �ैज्ञाविनक विनणिश्चततेसह,
उपचारांचा विनयम, त्याच्या दै�ी तत्त्�ा�र आधारिरत, प्रेम, अंतर्तिनCविहत, अंतर्तिनCविहत आणि* स�, सत्य समावि�ष्ट 
करून दाख�ण्यास सक्षम करते.

दैविनक कत,व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी
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वि�षय — जी�न

रोजची प्राथ,ना

दररोज प्राथ,ना कर*े हे या चच,मधील प्रत्येक सदस्याचे कत,व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि* प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणि* माझ्यापासून स�, पापां�र राज्य करु द्या; आणि*
तुझे शब्द स�, मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि* त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच,च्या सदस्यांच्या हेतू किकC�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकC�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने मा*सा�र राज्य करते; आणि* एक ख्रिLश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबCविबत करते, पापाची किनCदा करते, खरा बंधुता, दानशूरप*ा आणि* क्षमा यामध्ये. या चच,मधील सदस्यांनी
दररोज स�, प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनCदा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकC�ा  चुकीच्या  मागा,ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ,ना
करा�ी.

चच, मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत,व्याची सतक, ता

आcमक मानशिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर*े,  आणि*  दे�,  त्याचा  नेता  आणि*
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  .््या वि�सर*े किकC�ा दुल,क्ष कर*े हे या चच,मधील प्रत्येक सदस्याचे कत,व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

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

_____________________
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