
रवि��ारचा बायबल पाठ, जाने�ारी 1, 2023                                                                                                       पृष्ठ 1
वि�षय — दे�

रवि��ारी जाने�ारी 1, 2023

वि�षय — दे�

सोनेरी मजकूर:  उत्पत्ति� 17: 1, 2

"मी स��शत्ति�मान दे� आहे; माझ्यासाठी पुढील प्रमाणे गोष्टी कर: माझ्या आज्ञा पाळ, आणिण योग्य मागा�ने
चाल � सात्वित्�कतेने राहा. तू असे करशील तर मी आपणामध्ये एक करार करीन; मी तुला अगणिणत पटीत

�ाढ�ीन असे अणि5�चन देतो."

उ�रदायी �ाचन: स्तोत्रसंविहता 51: 10, 12, 8, 14
यहेज्केल 11: 19
यहेज्केल 36: 26, 27, 28

10 दे�ा माझ्यात पवि�त्र ह्दय विनमा�ण कर. माझा आत्मा पुन्हा बलशाली कर.
12 मी तुझ्या मदतीमुळे आनंदी झालो, मला पुन्हा तुझा आनंद दे, माझा आत्मा सबळ कर आणिण तुझ्या

आज्ञा पाळणारा कर.
8 मला सुखी कर, पुन्हा आनंदी कसे व्हायचे ते मला सांग. तू जी हाडे चिचरडून टाकलीस ती पुन्हा 

आनंदी होऊ दे.
14 दे�ा, तूच माझा त्राता आहेस. तू विकती चांगला आहेस ते सांगणारे गाणे मला गाऊ दे.
19 ते स��जण एकच व्य�ी असल्याप्रमाणे, मी त्यांच्यात ऐक्य विनमा�ण करीन. मी त्यांच्यात न�ीन 

आत्मा ओतीन. त्यांचे दगडाचे ह्दय काढून घेऊन वितथे मी खरे ह्दय बस�ीन.
26 दे� म्हणाला, मी तुमच्यात न�ीन आत्मा घालून न�े ह्दय बस�ीन तुमचे दगडाचे ह्दय बदलून त्या 

जागी माणसाचे कोमल ह्दय बस�ीन.
27 मी माझा आत्मा तुम्हाला देईन. मग तुम्ही बदलाल � माझे विनयम पाळाल. काळजीपू��क माझ्या 

आज्ञा पाळाल.
28 मग तुम्ही, मी तुमच्या पू��जांना दिदलेल्या, देशात राहाल. तुम्ही माझे व्हाल � मी तुमचा दे� होईल.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविPल्ड ख्रिRश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWत्विस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Wप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. म�य 19: 26 (दे�ासाठी)

26 ... दे�ासाठी स�� गोष्टी शक्य आहेत.

2. विनग�म 3: 1-8 (ला ;), 10, 11, 13 (बघा), 14 

1 मोशेच्या सासऱ्याचे ना� इथ्रो असे होते. मोशे त्याची शेरडेमेंढरे चारणारा मेंढपाळ होता. एके दिद�शी 
मोशे �ाळ�ंटाच्या पणिश्चमेला होरेब डोंगर म्हणजे त्तिसनाय डोंगर ह्या दे�ाच्या डोंगराकडे आपली मेंढरे 
घेऊन गेला.

2 त्या डोंगरा�र त्याने एका जळत्या झुडूपात परमेश्वरच्या दूताला पाविहले. मोशेन असे पाविहले की झुडूप 
जळत होते परंतु ते जळून खाक होत नव्हते तर जसेच्या तसेच होते.

3 तेव्हा मोशे स्�त:शी म्हणाला, हे झुडूप जळत असून जळून नष्ट का होत नाही हे मी जरा ज�ळ 
जाऊन पाहातो.

4 मोशे झुडूपाज�ळ येत होता हे परमेश्वराने पाविहले. तेव्हा झुडूपातून दे�ाने मोशेला हाक मारून म्हटले, 
मोशे मोशे!आणिण मोशे म्हणाला, मी इथे आहे.

5 तेव्हा परमेश्वर म्हणाला, तू आहेस तेथून झुडूपाज�ळ येऊनकोस, तर तुझ्या पायातले पायतण काढ; 
कारण तू पवि�त्र 5ूचिम�र उ5ा आहेस.

6 मी तुझ्या पू��जांचा म्हणजे अब्राहाम, इसहाक � याकोब यांचा दे� आहे. दे�ाकडे पाहाण्यास मोशेला 
5ीती �ाटली म्हणून त्याने आपले तोंड झाकून घेतले.

7 परमेश्वर म्हणाला, चिमसरमध्ये माझ्या लोकांना कसा त्रास 5ोगा�ा लागत आहे; आणिण चिमसरच्या 
लोकांनी त्याचा कसा छळ चालवि�लेला आहे, हे मी पाविहले आहे; त्या लोकांच्या हाका मी ऐकल्या 
आहेत; लोकांचे हाल � दु:ख मला समजले आहे.

8 आता मी खाली जाऊन माझ्या लोकांचा चिमसरच्या लोकांपासून बचा� करीन; मी त्यांना ह्या देशातून 
काढून जेथे त्यांना कसलाही त्रास होणार नाही.

10 तेव्हा मी आता तुला Pारोकडे पाठ�ीत आहे! तर तू आता त्याच्याकडे जा! आणिण माझ्या लोकांना 
म्हणजे माझ्या इस्राएल लोकांना चिमसरमधून तुझ्या पुढाकाराने घेऊन ये!
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11 परंतु मोशे दे�ाला म्हणाला, मी कोणी मोठा माणूस नाही! मी साधा माणूस आहे! तेव्हा Pारोकडे 
जाऊन इस्राएल लोकांना चिमसरमधून घेऊन या�याच्या पात्रतेचा माणूस मी नाही, तर मग मी हे कसे 
करु शकेन?

13 मग मोशे दे�ाला म्हणाला, परंतु मी जर इस्राएल लोकाकडे जाऊन म्हणालो, ‘तुमच्या पू��जांचा दे� 
याने मला तुमच्याकडे पाठ�ले आहे; तर मग ते लोक वि�चारतील ‘त्याचे ना� काय आहे?’ मग मी 
त्यांना काय सांगू?

14 मग दे� मोशेला म्हणाला, त्याचे ना� जो मी आहे तो मी आहेअसे आहे, हे त्यांना सांग. तू इस्राएल 
लोकाकंडे जाशील तेव्हा ‘मी आहे’ ने मला पाठ�ले आहे असे त्यांना सांग.

3. ले�ीय 19: 2

2 स�� इस्राएल लोकांना सांग की मी तुमचा दे� परमेश्वर आहे! मी पवि�त्र आहे, म्हणून तुम्हीही पवि�त्र 
असलेच पाविहजे.

4. वियम�या 1: 1 (ला वियम�या), 4 (शब्द)-10, 17 (विनराश करण्यासाठी), 19 (ते करणार नाहीत)

1 ... हवेियम�याचे संदेश.
4 ... वियम�याला परमेश्वराचा संदेश आला.
5 तू आईच्या ग5ा�त जन्म घेण्यापू�kपासून मला माहीत होतास. तू जन्माला येण्यापू�kच मी तुझी वि�शेष 

कामविगरीसाठी विन�ड केली. राष्ट्रांचा संदेष्टा म्हणून मी तुझी विन�ड केली.
6 मग वियम�या म्हणाला, पण स��शत्ति�मान परमेश्वरा, मला कसे बोला�े ते माहीत नाही. मी तर एक 

लहान बाआलक आहे.
7 पण परमेश्वर मला म्हणाला, मी लहान बाआलक आहे असे म्हणू नकोस. मी तुला पाठ�ीन तेथे 

सगळीकडे तुला गेलेच पाविहजे. मी तुला सांगीन ती प्रत्येक गोष्ट तू लोकांना सांविगतलीच पाविहजे.
8 कोणालाही घाबरु नकोस. मी तुझ्या पाठीशी आहे. मी तुझे रक्षण करीन. हा परमेश्वराचा संदेश होता.
9 मग परमेश्वराने हात लांब करुन माझ्या तोंडाला स्पश� केला. मग परमेश्वर मला म्हणाला, वियम�या, मी 

माझे शब्द तुझ्या तोंडात घालीत आहे.
10 खाली ओढण्यासाठी, Pाडून टाकण्यासाठी, नष्ट करुन टाकण्यासाठी आणिण उलथून टाकण्यासाठी, 

उ5ारणी करण्यासाठी आणिण न�ीन लाग�ड करण्यासाठी आजपासून मी राष्ट्रे आणिण राज्ये तुझ्या 
ताब्यात देत आहे.

17 यास्त�, वियम�या, तयार हो, उ5ा राहा आणिण लोकांशी बोल. मी तुला सांविगतलेली प्रत्येक गोष्ट तू त्यांना
सांग. लोकांना घाबरु नकोस, जर तू त्यांना घाबरलास, तर तू त्यांना घाबरा�ेस म्हणून मी सबळ 
कारण काढीन.
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विWत्विस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Wप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, जाने�ारी 1, 2023                                                                                                       पृष्ठ 4
वि�षय — दे�

19 ... ते तुझा परा5� करणार नाहीत. का? कारण मी तुझ्याबरोबर आहे. मी तुझे रक्षण करीन. हा 
परमेश्वराचा संदेश आहे.

5. म�य 3: 16, 17

16 येशूचा बात्विप्तस्मा झाला आणिण तो पाण्यातून �र आला, तेव्हा आकाश उघडले, आणिण दे�ाचा 
आत्मा एखाद्या कबुतराप्रमाणे आपणा�र उतरताना त्याला दिदसला.

17 त्याच �ेळी आकाशातून �ाणी झाली की, हा माझा पुत्र मला परमविप्रय आहे, त्याच्यावि�षयी मी संतुष्ट
आहे.

6. म�य 16: 13-17

13 येशू विPत्तिलप्पाच्या कैसरिरया या 5ागाकडे गेला. तो त्याच्या त्तिशष्यांना म्हणाला, मनुष्याच्या पुत्राला लोक
कोण म्हणून म्हणतात?

14 आणिण ते म्हणाले, काही बात्विप्तस्मा करणारा योहान, तर विकत्येक एलीया तर दुसरे काही वियम�या किकं�ा 
संदेष्ट्यापैकी एक असे म्हणतात.

15 मग येशू त्यांना म्हणाला, पण तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता?
16 त्तिशमोनाने उ�र दिदले, तू ख्रिRस्त, जिज�ंत दे�ाचा पुत्र आहेस.
17 येशू म्हणाला, त्तिशमोन, योनाच्या पुत्रा, तू धन्य आहेस कारण र� � मांस यांनी तुला हे प्रगट केले.

7. योहान 13: 36, 37 (ला  ?)

36 त्तिशमोन पेत्र त्याला म्हणाला, प्र5ु, तुम्ही कोठे जात आहात? येशूने उ�र दिदले, जेथे मी जातो तेथे 
तुझ्याने येता येणार नाही. पण नंतर तू माझ्यामागे येशील.

37 पेत्र त्याला म्हणाला, माझ्याने आताच तुमच्या मागे का येता येणार नाही?’ मी तुमच्यासाठी मरायला 
तयार आहे.

8. योहान 14: 1, 3 (मी करीन)-7

1 तुमचे अंत: करण अस्�स्थ होऊ नये, दे�ा�र वि�श्वास ठे�ा आणिण माझ्या�रही वि�श्वास ठे�ा.
3 मी गेल्या�र तुमच्यासाठी जागा तयार करीन आणिण पुन्हा येईन, आणिण तुम्हांला माझ्याज�ळ घेईन, 

यासाठी की जेथे मी आहे तेथे तुम्हीही असा�े.
4 आणिण मी कोठे जातो वितकडे जाण्याचा माग�ही तुम्हांला ठाऊक आहे.
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5 थोमा येशूला म्हणाला, प्र5ु, तुम्ही कोठे जात आहात हे आम्हांला ठाऊक नाही. मग आम्हांला माग� 
कसा ठाऊक असणार?

6 येशूने उ�र दिदले, मी माग�, सत्य आणिण जी�न आहे. के�ळ माझ्याद्वारेच विपत्याज�ळ जाता येते.
7 जर तुम्ही मला ओळखले असते तर माझ्या विपत्यालाही ओळखले असते, आणिण आतापासून तुम्ही 

त्याला ओळखता � त्याला पाविहले आहे.

9. म�य 28: 19, 20

19 म्हणून तुम्ही जा आणिण राष्ट्रातील लोकांस माझे त्तिशष्य करा. विपता, पुत्र आणिण पवि�त्र आत्मा यांच्या 
ना�ाने बात्विप्तस्मा द्या.

20 आणिण जे काही मी तुम्हांला त्तिशकवि�ले आहे ते त्या लोकांना करायला त्तिशक�ा. आणिण पाहा, काळाच्या 
शे�टापयtत मी सदोदिदत तुमच्याबरोबर राहीन.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 587: 5-8

दे�. मी महान आहे; स��ज्ञ, स�� पाहणारा, स�� काय� करणारा, स��ज्ञ, स��-प्रेमळ आणिण शाश्वत; तत्त्�; 
मन; आत्मा; आत्मा; जी�न; सत्य; प्रेम; स�� पदाथ�; बुजिvम�ा.

2. 252: 31 (ला 1st ,), 31 (म्हणतो), 32 (माणूस)-8

आत्मा, म्हणतो:

मनुष्य, ज्याची इंदिwये अध्यात्मित्मक आहेत, ती माझी उपमा आहे. तो अनंत समज प्रवितकिबंविबत करतो, कारण 
मी अनंत आहे. पवि�त्रतेचे सौंदय�, अत्मिस्तत्�ाची परिरपूण�ता, अवि�नाशी �ै5� - 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�ातीत्तिश�ाय आणिण अंत न करता, कारण मी जी�न आहे. मी स�zच्च आहे 
आणिण स�� देतो, कारण मी मन आहे. मी स�ाtचा पदाथ� आहे, कारण मी तोच आहे.

3. 336: 1-8, 9 (अमर)-18, 25 (दे�)-26

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविPल्ड ख्रिRश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWत्विस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Wप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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मन म्हणजे मी आहे, किकं�ा अनंत आहे. मन कधीच मया�देत प्र�ेश करत नाही. बुजिvम�ा कधीही गैर-
बुजिvम�ा किकं�ा पदाथा�त जात नाही. चांगल्याचा कधीही �ाईटात प्र�ेश होत नाही, अमया�दाचा 
मया�दिदतमध्ये, शाश्वतचा लौविककात आणिण अमरत्�ाचा मृत्यूमध्ये प्र�ेश होत नाही. दै�ी अहंकार, किकं�ा 
व्यत्ति�मत्�, स�� आध्यात्मित्मक व्यत्ति�मत्त्�ात अनंतापासून अनंतापयtत प्रवितकिबंविबत होते.

अमर मनुष्य दे�ाची प्रवितमा किकं�ा कल्पना होती आणिण आहे, अगदी अमया�द मनाची अमया�द अणि5व्य�ी,
आणिण अमर मनुष्य त्या मनासह सहअत्मिस्तत्�ात आणिण शाश्वत आहे. तो अनंतकाळच्या मनात कायमचा 
आहे, दे�; परंतु अमया�द मन मनुष्यामध्ये कधीही असू शकत नाही, परंतु मनुष्याद्वारे प्रवितकिबंविबत होते. 
अध्यात्मित्मक माणसाची चेतना आणिण व्यत्ति�मत्� हे ईश्वराचे प्रवितकिबंब आहेत. ते जी�न, सत्य आणिण प्रेम 
असलेल्या त्याच्या उत्सज�न आहेत. अमर मनुष्य 5ौवितक नाही आणिण कधीही नव्हता, परंतु नेहमीच 
आध्यात्मित्मक आणिण शाश्वत आहे.

दे�, मनुष्याचे दै�ी तत्� आणिण दे�ाच्या प्रवितरूपातील मनुष्य हे अवि�5ाज्य, सुसं�ादी आणिण शाश्वत आहेत.

4. 286: 9-30

गुरु म्हणाले, "कोणीही विपत्याकडे [अत्मिस्तत्�ाचे दै�ी तत्�] येत नाही, परंतु माझ्याद्वारे," ख्रिRस्त, जी�न, 
सत्य, प्रेम; कारण ख्रिRस्त म्हणतो, "मीच माग� आहे." या मूळ माणसाने, येशूने शारीरिरक कारणे 
पविहल्यापासून शे�टपयtत बाजूला ठे�ली. त्याला माविहत होते की दै�ी तत्�, प्रेम, जे काही �ास्तवि�क आहे 
ते विनमा�ण करते आणिण विनयंवित्रत करते.

सॅक्सन आणिण इतर �ीस 5ाषांमध्ये दे�ासाठी चांगली संज्ञा आहे. पवि�त्र शास्त्र घोविषत करते की त्याने जे 
काही चांगले बन�ले आहे, ते स्�तःसारखेच आहे — तत्त्� आणिण कल्पनेत चांगले. म्हणून अध्यात्मित्मक वि�श्व
चांगले आहे, आणिण तो जसा आहे तसा दे� प्रवितकिबंविबत करतो.

दे�ाचे वि�चार परिरपूण� आणिण शाश्वत आहेत, पदाथ� आणिण जी�न आहेत. 5ौवितक आणिण ऐविहक वि�चार 
मान�ी आहेत, ज्यात त्रुटी आहेत आणिण दे�, आत्मा, हे एकमे� कारण असल्यामुळे त्यांच्यात दै�ी 
कारणाचा अ5ा� आहे. ऐविहक आणिण 5ौवितक �स्तू मग आत्म्याच्या विनर्मिमतंी नाहीत. ते अध्यात्मित्मक आणिण 
शाश्वत च्या बना�ट आहेत. क्षण5ंगुर वि�चार हे शाश्वत सत्याचे प्रवितपदे आहेत, जरी (वि�परीत गुणांच्या 
कल्पनेने) त्रुटी देखील "मी सत्य आहे" असे म्हणायला ह�े. पण या म्हणीमुळे चूक, असत्य, स्�तःचा नाश 
होतो.

5. 136: 1-2, 5-6, 11-14, 29-11

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविPल्ड ख्रिRश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWत्विस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Wप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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येशूने आपली चच� स्थापन केली आणिण ख्रिRस्त-उपचाराच्या आध्यात्मित्मक पाया�र आपले ध्येय राखले. … 
त्याने कोणतीही बुजिvम�ा, कृती किकं�ा दे�ापासून �ेगळे जी�न असल्याचा दा�ा केला नाही.

त्याने आपल्या वि�द्यार्थ्यांयाtना आ�ाहन केले: "मी मनुष्याचा पुत्र आहे असे लोक कोण म्हणतात?" ते म्हणजे: 
�ाईट गोष्टी काढून टाकणे आणिण आजारी लोकांना बरे करणे हे कोण किकं�ा काय आहे?

त्तिशष्यांनी त्यांच्या गुरूला इतरांपेक्षा चांगले पकडले, परंतु त्यांनी जे सांविगतले आणिण केले ते स�� त्यांना 
समजले नाही किकं�ा त्यांनी �ारं�ार त्याची चौकशी केली नसती. येशू धीराने त्तिशक�ण्यात आणिण अत्मिस्तत्�ाचे 
सत्य दाख�ण्यात दिटकून राविहला. त्याच्या वि�द्यार्थ्यांयाtनी सत्याची ही श�ी आजारी लोकांना बरे करताना, 
�ाईट गोष्टींना बाहेर काढताना, मृतांना उठ�ताना पाविहले; परंतु या अद्भतु काया�चे अंवितम आध्यात्मित्मकरिरत्या 
त्यांना समजले नाही, अगदी �धस्तं5ा�र ख्रिखळल्यानंतर, जेव्हा त्यांचा विनष्कलंक त्तिशक्षक त्यांच्यासमोर उ5ा 
राविहला, आजारपण, पाप, रोग, मृत्यू आणिण कबरे�र वि�जय चिमळ�णारा.

समजून घ्यायच्या इच्छेने, मास्टर पुन्हा म्हणाला, "पण मी कोण आहे असे तुम्ही म्हणता?" या नव्या 
चौकशीचा अथ� असा होता: कोण किकं�ा कोणते काय� करण्यास सक्षम आहे, लोकविप्रय मनासाठी इतके गूढ 
आहे?

6. 137: 16-21

त्याच्या नेहमीच्या आ�ेगपूण�तेने, सायमनने आपल्या बांध�ांना उ�र दिदले आणिण त्याच्या उ�राने एक मोठी
�स्तुस्थिस्थती मांडली: "तू ख्रिRस्त आहेस, जिज�ंत दे�ाचा पुत्र आहेस! "म्हणजे: आपण घोविषत केले आहे की 
मशीहा आहे, - ख्रिRस्त, आत्मा. दे�ाचे, सत्याचे, जी�नाचे आणिण पे्रमाचे, जे मानत्तिसकरिरत्या बरे होते.

7. 138: 6-15

पीटरला आता हे स्पष्ट झाले आहे की दै�ी जी�न, सत्य आणिण प्रेम हे मान�ी व्यत्ति�मत्त्� नव्हे तर आजारी 
आणिण खडकांना बरे करणारे, सुसं�ादाच्या के्षत्रात एक मजबूत पाया आहे. या आध्यात्मित्मकदृष्ट्या �ैज्ञाविनक 
आधारा�र, येशूने त्याचे उपचार स्पष्ट केले, जे बाहेरील लोकांना चमत्कारिरक �ाटले. त्याने दाख�ून दिदले की 
रोग शारीरिरकतेने, मटेरिरया मेचिडकाने किकं�ा स्�च्छतेने नाही तर दै�ी आत्म्याद्वारे, नश्वर मनाच्या चुका काढून 
टाकल्या जातात. आत्म्याचे �च�स्� हा पाया होता ज्या�र येशूने बांधले होते.

8. 333: 19-31

ख्रिRश्चन युगाच्या आधी आणिण नंतरच्या स�� विपढ्यांमध्ये, ख्रिRस्त, आध्यात्मित्मक कल्पना, - दे�ाचे प्रवितकिबंब, - 
ख्रिRस्त, सत्य स्�ीकारण्यास तयार असलेल्या स�ाtसाठी काही प्रमाणात श�ी आणिण कृपेसह आला आहे. 

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविPल्ड ख्रिRश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWत्विस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Wप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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अब्राहाम, जेकब, मोशे आणिण संदेष्ट्यांनी मशीहा किकं�ा ख्रिRस्ताची तेजस्�ी झलक पाविहली, ज्याने या 
wष्ट्यांना दै�ी स्�रूप, प्रेमाचे सार मध्ये बात्विप्तस्मा दिदला. दै�ी प्रवितमा, कल्पना किकं�ा ख्रिRस्त हा दै�ी तत्�, 
दे�ापासून अवि�5ाज्य होता, आहे आणिण कायम राहील. येशूने त्याच्या आध्यात्मित्मक ओळखीच्या या एकतेचा 
उल्लेख अशा प्रकारे केला: "अब्राहामच्या आधी मी आहे;" "मी आणिण माझा विपता एक आहोत;" "माझा 
विपता माझ्यापेक्षा मोठा आहे." एका आत्म्यात स�� ओळख समावि�ष्ट आहेत.

9.    70: 7-9

मनुष्य कधीच दे� नसतो, परंतु आध्यात्मित्मक मनुष्य, दे�ाच्या प्रवितरूपाने बनलेला, दे�ाला प्रवितकिबंविबत 
करतो. या �ैज्ञाविनक प्रवितकिबंबात, अहंकार आणिण विपता अवि�5ाज्य आहेत.

10.    17: 14-15

कारण दे� अमया�द, स�� श�ी, स�� जी�न, सत्य, प्रेम, स�ाt�र आणिण स�� आहे.

दैविनक कत�वे्य

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 समृv करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच� मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�5ाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच�च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैर5ा� किकं�ा के�ळ �ैयत्ति�क आस�ीच उ�ेजन
देऊ नये. वि�ज्ञानात दै�ी  प्रेम एकट्यान े माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रिRश्चन �ै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,  5वि�ष्य सांगण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  किनंदा

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविPल्ड ख्रिRश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWत्विस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Wप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�षय — दे�

करण्यापासून,  समुपदेशनातून,  प्र5ा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा�न े प्र5ावि�त  होण्यापासून
�ाचण्यासाठी प्राथ�ना करा�ी.

चच� मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत�व्याची सतक� ता

आWमक मानत्तिसक सूचनेवि�रूv 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�5ाग. 6

_____________________
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