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सोनेरी मजकूर:  वियम�या 31: 3

"खूप लांबून परमेश्वर लोकांना दर्श�न देईल. परमेश्वर म्हणतो, लोकांनो, मी तुमच्या�र प्रेम करतो आणिण ते
चिचरंतर राहील. तुमची विनष्ठ मी कायमची सांभाळीन."

उत्तरदायी �ाचन: रोमकरांस 8: 31, 35, 37-39

31 या�रुन आपण काय म्हणा�े? दे� जर आपल्या बाजूचा आहे तर आपल्या वि�रुद्ध कोण?
35 ख्रि2स्ताच्या प्रमेापासून आपणांस कोण �ेगळे करील? त्रास, कष्ट, छळ, भूक, नग्नता, संकटे किकं�ा 

तल�ारीने �ध हे �ेगळे करतील काय?
37 तरी या स�� गोष्टींमध्ये आम्ही ज्याने आम्हां�र प्रीवित केली त्याच्याद्वारे अत्यंत �ैभ�ी जय चिमळ�ीत 

आहोत.
38 कारण माझी खात्री आहे की, मरण किकं�ा जी�न, दे�दूत, अचिधकारी आत्मे हल्लीच्या किकं�ा 

भवि�ष्यकाळात,
39 येरू्शचे सामर्थ्यय�, उंच किकं�ा खाली, जगात विनमा�ण केलेली कुठलीही गोष्ट आपणांस दे�ाचे प्रमे जे 

ख्रि2स्तामध्ये आढळते त्यापासून �ेगळे करु र्शकणार नाही.

धडा उपदेर्श

बायबल पासून

1. अन�ुाद 33: 27 (पासून:)

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेर्शन्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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27 दे� सनातन आहे. तो तुझे आश्रयस्थान आहे. दे�ाचे सामर्थ्यय� स��काळ चालते! तो तुझे रक्षण करतो.

2. यर्शया 43: 1-3 (पासून :), 4 (पासून :)
1 परमेश्वराने तुला जन्म दिदला. इस्राएल, परमेश्वराने तुला विनर्मिमलें. आता दे� म्हणतो, णिभऊ नकोस मी 

तुझे रक्षण करीन. मी तुला विन�डले आहे. तू माझा आहेस.
2 जेव्हा तू अडचणीत असतोस, तेव्हा मी तुझ्या पाठीर्शी असतो. जेव्हा तू नद्या ओलांडर्शील तेव्हा इजा 

होणार नाही. आगीमधून चालताना तुला भाजणार नाही. ज्�ाळा तुला पोळणार नाहीत.
3 कारण मी स्�त: तुझा परमेश्वर आहे. मी, इस्राएलचा पवि�त्र दे� तुझा तारणहार आहे.
4 तू माझ्या दृष्टीने Lार महत्�ाचा आहेस. म्हणून मी तुझा आदर करतो. मी तुझ्या�र प्रेम करतो. 

तुझ्यासाठी मी स�� लोक आणिण स�� राष्ट्रे दान करीन.

3. माक�  1: 14 (येरू्श)-18, 40-42

14 यानंतर, योहानाला तुरंुगात टाकण्यात आले. येरू्श गालीलास गेला � दे�ाकडून आलेली सु�ाता� त्याने 
सांविगतली.

15 येरू्श म्हणाला, आता योग्य �ेळ आली आहे. दे�ाचे राज्य ज�ळ आले आहे. पश्चात्ताप करा आणिण 
सु�ातh�र वि�श्वास ठे�ा.

16 येरू्श गालीलाच्या सरो�राज�ळून जात होता तेव्हा त्याने लिर्शमोन� लिर्शमोनाचा भाऊ अंदिiया याला 
सरो�रात जाळे टाकताना पाविहले कारण ते मासे धरणारे होते.

17 येरू्श त्यांना म्हणाला, “माझ्या मागे या म्हणजे मी तुम्हांला माणसे धरणारे करीन.
18 मग ते लगेचच जाळी सोडून त्याच्यामागे चालू लागले.
40 एक कुष्ठरोगी येरू्शकडे आला � त्याच्यापुढे गडुघे टेकून त्याने स्�त:ला बरे करण्याची वि�नवंित केली. तो 

येरू्शला म्हणाला, जर तमुची इच्छा असेल तर तुम्हामध्ये मला रु्शद्ध करण्याचे सामथ� आहे.
41 येरू्शला त्याची दया आली. मग त्याने हात लांब केला आणिण त्याला स्पर्श� केला � त्याला म्हणाला, मला

तुला बरे करा�याचे आहे. तुझा कुष्टरोग बरा हो�ो.
42 आणिण लगेच त्याचे कुष्ठ गेले � तो रू्शद्ध झाला.

4. माक�  6 : 32-44

32 तेव्हा ते स��जण ना�ेत बसून विनज�न दिठकाणी गेले.
33 परंतु पुष्कळ लोकांनी त्यांना जाताना पाविहले � ते कोण आहेत हे त्यांना कळाले तेव्हा स�� गा�ांतील 

लोक पायीच धा�त विनघाले � येरू्श तेथे येण्याअगोदरच ते तेथे पोहोंचले.
34 येरू्श ना�ेतून उतरला तेव्हा त्याने मोठा लोकसमुदाय पाविहला � त्याला त्यांचा कळ�ळा आला. कारण ते 

मेंढपाळ नसलेल्या मेंढरांसारखे होते. मग तो त्यांना बऱ्याच गोष्टी लिर्शक�ू लागला.
35 या �ेळेलयnत बराच उर्शीर झाला होता आणिण (दिद�स मा�ळतीला आला होता) मग त्याचे लिर्शष्य 

त्याच्याकडे आले � म्हणाले, ही विनज�न जागा आहे � बराच उर्शीर झाला आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेर्शन्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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36 लोकांना पाठ�ून द्या म्हणजे ते भो�तालच्या रे्शतात � खेड्यात जाऊन त्यांच्यासाठी काहीतरी खायला 
वि�कत आणतील.

37 परंतु येरू्शने त्यांना उत्तर दिदले, तमु्ही त्यांना काहीतरी खा�यास द्या. ते त्याला म्हणाले, आम्ही जाऊन 
त्यांना खाण्यासाठी दोनर्शी दीनारांच्याभाकरी वि�कत आणाव्या काय?

38 तो त्यांना म्हणाला, जा आणिण पाहा, की तुमच्याज�ळ विकती भाकरी आहेत? त्यांनी पाविहले तेव्हा ते 
म्हणाले, आमच्याज�ळ पाच भाकरी आणिण दोन मासे आहेत.

39 येरू्शने लिर्शष्यांना सांगतले, स�� लोकांना गटागटाने विहर�ळी�र बसायला सांगा.
40 तेव्हा स�� लोक गटागटाने बसले. प्रत्येक गटात पन्नास ते रं्शभर लोक होते.
41 येरू्शने पाच भाकरी आणिण दोन मासे घेतले. त्याने त्याचे �ाटे केले. त्याने तेथे आकार्शाकडे पाहून दे�ाचे 

आभार मानले. भाकरी मोडल्या � त्या लोकांना �ाढण्यासाठी आपल्या लिर्शष्यांज�ळ दिदल्या. दोन 
मासेसुद्धा �ाटून दिदले.

42 मग ते स�� जे�ून तृप्त झाले.
43 त्यांनी भाकरीच्या � मार्शांच्या तुकड्यांनी भरलेल्या बारा टोपल्या भरल्या.
44 आणिण जे पुरुष जे�ले, त्यांची संख्या पाच हजार होती.

5. यर्शया 58: 6-12

6 मला कोणत्या प्रकारचा दिद�स अणिभप्रेत आहे ते मी तुम्हाला सांगीन. तो दिद�स लोकांच्या मकु्ततेचा 
असा�ा, त्या दिद�र्शी लोकांची ओझी तुम्ही हलकी करा�ी, अडचणीत असलेल्या लोकांना त्यातून 
सोड�ा�े, त्यांच्या खांद्या�रची ओझी तुम्ही उतर�ा�ी.

7 भुकेलेल्यांना तुम्ही आपल्या घासातील घास द्या�ा, बेघरांना र्शोधून तुमच्या घरात त्यांना आसरा द्या�ा, 
उघड्या माणसाला तुम्ही तुमचे कपडे द्या�े अर्शी माझी इच्छा आहे. अर्शा लोकांना मदत करताना मागे-
पुढे पाहू नका. ती तुमच्यासारखीच माणसे आहेत.

8 तुम्ही ह्या केल्यात तर पहाटेच्या प्रकार्शाप्रमाणे तुमचे भाग्य उजळेल. तुमच्या जखमा भरून येतील. 
तुमचा चांगुलपणा (दे�) तुमच्या पुढे चालेल आणिण परमेश्वराचे गौर� तुमच्या पाठीमागून येईल.

9 नंतर तुम्ही परमेश्वराला हाक मारल्यास परमेश्वर तुमच्या हाकेला ओ देईल. तुम्ही त्याचा धा�ा केल्यास 
तो म्हणेल, हा मी येथे आहे. लोकांना त्रास देण्याचे � त्यांच्या दु:खाचे ओझे �ाढवि�ण्याचे तुम्ही 
थांब�ा�े. तुम्ही लोकांना कटू र्शब्द �ापरू नयेत आणिण प्रत्येक गोष्टीबद्दल दोष देऊ नये.

10 भुकेलेल्यांची तमु्हाला दया या�ी � त्यांना तुम्ही अन्न द्या�े. संकटात असलेल्यांना तुम्ही मदत करा�ी. 
त्यांच्या गरजा भाग�ाव्या. मग अंधकारातून तुमचे भाग्य चमकून उठेल. तमु्हाला कसलेही दु:ख होणार 
नाही. मध्यान्हीच्या सूय�प्रकार्शाप्रमाणे तुमचे भाग्य तळपेल.

11 परमेश्वर नेहमीच तुम्हाला माग�दर्श�न करील. ओसाड प्रदेर्शात तो तुमचा आत्मा तृप्त करील. तो तुमची 
हाडे मजबूत करील. भरपूर पाणी चिमळणाऱ्या बागेप्रमाणे तुम्ही व्हाल. सतत �ाहणाऱ्या झऱ्याप्रमाणे 
तुम्ही असाल.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेर्शन्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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12 पुष्कळ �षh तमुच्या र्शहरांचा नार्श झाला. पण न�ीन र्शहरे �सवि�ली जातील आणिण त्या र्शहरांचा पाया 
अनेक �षh दिटकून राहील. तुम्हाला “कंुपण पक्के करणारा आणिण रस्ते � घरे बांधणारा” असे नां� 
चिमळेल.

6. 1 योहान 4: 7-12, 16, 17

7 विप्रय चिमत्रांनो, आपण एकमेकां�र प्रीवित करु या, कारण प्रीती दे�ाकडून येते, आणिण प्रत्येकजण
8 जो प्रीवित करतो तोदे�ाचे मूल होतो आणिण दे�ाला ओळखतो. जो प्रीवित करीत नाही, त्याची दे�ार्शी 

ओळख झालेलीच नाही. कारण दे� प्रीवितआहे.
9 अर्शा प्रकारे दे�ाने त्याची आम्हा�रील प्रीवित दर्श�वि�ली : त्याने आपला एकुलता एक पुत्र या जगात 

पाठवि�ला यासाठीकी त्याच्याद्वारे आम्हाला जी�न चिमळा�े.
10 आम्ही दे�ा�र प्रीवित केली असे नाही तर त्याने आम्हां�र प्रीवित केली � आपल्याएकुलत्या एका पुत्राला 

आमच्या पापाकरिरता प्रायश्र्च्त्ति}च्त्त म्हणून पाठवि�ले; यामध्ये खरी प्रीवित आहे.
11 विप्रय चिमत्रांनो, जर दे�ाने आमच्या�र अर्शा प्रकारे प्रीवित केली तर आम्ही एकमेकां�र प्रीवित केलीच 

पाविहजे.
12 दे�ालाकोणी कधीही पाविहले नाही. पण जर आपण एकमेकां�र प्रीवित करीत राविहलो तर दे� 

आमच्यामध्ये राहतो � त्याचीआम्हां�रील प्रीवित पूण�त्�ास आणलेली आहे.
16 आणिण म्हणून आम्ही ओळखतो आणिण त्या प्रीती�रआम्ही वि�श्वास ठे�तो की, जो दे�ाने आमच्या�र 

केली. दे� प्रीवित आहे. आणिण जो प्रीतीत राहतो तो दे�ामध्ये राहतो आणिणदे� त्या व्यक्तीमध्ये राहतो
17 अर्शा प्रकारे आमच्याबाबतीत प्रीवित पूण� होते यासाठी की न्यायाच्या दिद�र्शी आम्हाला दृढवि�श्वासप्राप्त 

व्हा�ा. अर्शा प्रकारचा आत्मवि�श्वास आमचा आहे कारण या जगामध्ये जे जी�न आम्ही जगत आहोत ते
ख्रि2स्ताच्याजी�नासारखे आहे.

7. इब्री लोकांस 4 : 16

16 म्हणून आपण त्याच्या कृपेच्या सिसंहासनाज�ळ ठाम विनधा�राने जाऊ या. यासाठी की, आमच्या 
गरजेच्या �ेळी साहाय्य चिमळा�े म्हणून आम्हाला दया � कृपा प्राप्त व्हा�ी.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 412 : 13-15

ख्रि2श्चन वि�ज्ञान आणिण दै�ी प्रेमाची र्शक्ती स��र्शलिक्तमान आहे. धारणेपासून मुक्त होणे आणिण रोग, पाप आणिण 
मृत्यू यांचा नार्श करणे खरोखरच पुरेसे आहे.

2. 454 : 17-23

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेर्शन्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दे� आणिण मनुष्या�रील प्रमे हे उपचार आणिण लिर्शक्षण या दोन्हीमध्ये खरे प्रोत्साहन आहे. प्रमे प्रेरणा देते, 
प्रकार्श देते, विनयुक्त करते आणिण माग� दाख�ते. योग्य हेतू वि�चारांना विपनन्स देतात आणिण भाषण आणिण 
कृतीला र्शक्ती आणिण स्�ातंत्र्य देतात. प्रमे ही सत्याच्या �ेदी�र पुरोविहत आहे. नश्वर मनाच्या पाण्या�र दै�ी 
प्रेम विLरण्यासाठी धीराने प्रतीक्षा करा आणिण परिरपणू� संकल्पना तयार करा.

3. 228: 25-29 (पासून 2nd.)

दे�ालिर्श�ाय कोणतीही र्शक्ती नाही. स��र्शलिक्तमानात स�� र्शक्ती आहे आणिण इतर कोणत्याही र्शक्तीचा स्�ीकार
करणे म्हणजे ईश्वराचा अपमान करणे होय. नम्र नाझरेनने पाप, आजारपण आणिण मृत्यूमध्ये सामर्थ्यय� असते
ही कल्पना उखडून टाकली. त्याने त्यांना र्शक्तीहीन लिसद्ध केले.

4. 30 : 14-18

रब्बी आणिण पुजारी यांनी मोझॅकचे विनयम लिर्शक�ले, ज्यात असे म्हटले होते: "डोळ्यासाठी डोळा" आणिण "जो
कोणी माणसाचे रक्त सांडतो, त्याचे रक्त माणसाद्वारे साडंले जाईल." असे नाही, दे�ासाठी न�ीन काय��ाहक 
येरू्शने प्रेमाचा दै�ी विनयम सादर केला, जो त्याला र्शाप देणाऱ्यांनाही आर्शी�ा�द देतो.

5. 31 : 12-17

ख्रि2श्चन कत�व्यांच्या यादीत प्रथम,  त्याने आपल्या अनुयायांना सत्य आणिण पे्रमाची उपचार र्शक्ती लिर्शक�ली.
त्यांनी मृत समारंभांना महत्त्� दिदले नाही. हा जिज�ंत ख्रि2स्त आहे, व्या�हारिरक सत्य, जो येरू्शला कृतीत त्याचे
अनुसरण करणाऱ्या स�ाnसाठी "पुनरुत्थान आणिण जी�न" बन�तो.

6. 366 : 12-19, 30-9

ज्या �ैद्यात आपल्या सोबत्याबद्दल सहानुभूती नाही तो मान�ी प्रमेाची कमतरता आहे, आणिण आपल्याकडे 
असे वि�चारण्याचे प्रेविषतीय �ॉरंट आहे: "जो आपल्या भा�ा�र प्रमे करत नाही ज्याला त्याने पाविहले आहे, तो 
ज्याला पाविहले नाही त्या दे�ा�र तो प्रमे कसा करू र्शकतो?" हा आध्यात्मित्मक स्नेह नसल्यामुळे, चिचविकत्सकाचा
दै�ी मना�र वि�श्वास नसतो आणिण के�ळ उपचार र्शक्ती प्रदान करणाऱ्या असीम प्रेमाची त्याला मान्यता नसते.

जर आपण आजारी लोकांसाठी तुरंुगाचे दर�ाजे उघडू इश्र्च्त्तिच्छत असाल तर आपण प्रथम तटुलेल्या मनाला 
बांधायला लिर्शकले पाविहजे. जर आपण आत्म्याने बरे करू इश्र्च्त्तिच्छत असाल, तर आपण आध्यात्मित्मक उपचारांची 
प्रवितभा त्याच्या रूपाच्या रुमालाखाली लप�ू नये किकं�ा ख्रि2श्चन वि�ज्ञानाचे मनोबल त्याच्या पत्राच्या कपड्यांमध्ये
दLन करू नये. अ�ैध, दयाळू संयम आणिण त्याची भीती काढून टाकण्यासाठी ख्रि2श्चनांना दिदलेले कोमल र्शब्द 
आणिण ख्रि2श्चन प्रोत्साहन हे ख्रि2श्चन र्शास्त्राच्या ख्रि2श्चन वि�ज्ञाना�रील अनेक वि�डंबन आणिण �ादवि��ादांच्या 
हेकाटॉम्ब्सपेक्षा चांगले आहेत. दै�ी पे्रमाने.

7. 192 : 23-31

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेर्शन्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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तुम्ही जे चांगले करता आणिण मूत� रूप धारण करता ते तुम्हाला एकमे� र्शक्ती देते. �ाईट म्हणजे र्शक्ती नाही.
ही र्शक्तीची थट्टा आहे, जी त्याच्या कमकु�तपणाचा सतत वि�श्वासघात करते आणिण कधीही उठू र्शकत 
नाही.

दै�ी तत्�मीमांसा समजून घणे्यासाठी आपण आपल्या सद्गरंुूच्या उदाहरणाचे अनुसरण करून सत्य आणिण 
प्रेमाच्या पा�ला�र चालतो. ख्रि2श्चन धम� हा खऱ्या उपचाराचा आधार आहे. विनःस्�ाथ� प्रमेाच्या अनुषंगाने 
मान�ी वि�चार जे काही धरतात, त्याला थेट दै�ी र्शक्ती प्राप्त होते.

8. 420 : 24-27

आजारी लोकांना सांगा की ते विनभ�यपणे रोगाचा सामना करू र्शकतात जर त्यांना हे समजले की दै�ी प्रमे 
त्यांना प्रत्येक र्शारीरिरक विRया आणिण श्र्च्त्तिस्थती�र स�� र्शक्ती देते.

9. 494 : 5-15

मर्शीहासारखे महान काय� स्�तःसाठी किकं�ा दे�ासाठी केले गेले, ज्याला चिचरंतन सुसं�ाद दिटक�ून ठे�ण्यासाठी 
येरू्शच्या उदाहरणाच्या मदतीची गरज नाही असा वि�श्वास ठे�णे ही अवि�श्वासाची प्रजाती नाही का? पण 
माणसांना या मदतीची गरज होती आणिण येरू्शने त्यांच्यासाठी माग� दाख�ला. दै�ी प्रेम नेहमी भेटले आहे आणिण 
नेहमी प्रत्येक मान�ी गरजा पूण� करेल. ही कल्पना करणे योग्य नाही की येरू्शने के�ळ विन�डक संख्येसाठी 
किकं�ा मया�दिदत काला�धीसाठी बरे करण्याची दै�ी र्शक्ती प्रदर्शिरं्शत केली, कारण स�� मान�जातीला आणिण 
प्रत्येक तासात, दै�ी प्रेम स�� चांगले पुर�ते.

कृपेचा चमत्कार प्रेमासाठी चमत्कार नाही.

10.   243 : 4-15

दै�ी पे्रम, ज्याने वि�षारी साप विनरुपi�ी केला, ज्याने माणसांना उकळत्या तेलातून, आगीच्या भट्टीतून, 
सिसंहाच्या जबड्यातून सोड�ले, प्रत्येक युगात आजारी लोकांना बरे करू र्शकते आणिण पाप आणिण मृत्यू�र 
वि�जय चिमळ�ू र्शकतो. यात अतुलनीय र्शक्ती आणिण प्रेमाने येरू्शच्या प्रात्यणिक्षकांचा मुकुट घातला गेला. परंतु तेच
"मन ... जे ख्रि2स्त येरू्शमध्ये देखील होते" नेहमी संदेष्टे आणिण प्रेविषतांच्या प्राचीन प्रात्यणिक्षकांची पुष्टी 
करण्यासाठी आणिण पुनरा�ृत्ती करण्यासाठी वि�ज्ञानाच्या पत्रासोबत असले पाविहजे. त्या चमत्कारांची आज 
सामान्यपणे पुनरा�ृत्ती होत नाही, ती इच्छार्शक्तीच्या कमतरतेमुळे उद्भ�त नाही जिजतकी आध्यात्मित्मक �ाढीच्या
अभा�ामुळे.

11.   54 : 8-17

त्याच्या लिर्शक�णीचे आणिण उदाहरणाचे पालन करण्यास कोण तयार आहे? स�ाnनी ल�कर किकं�ा नंतर स्�तःला 
ख्रि2स्तामध्ये रो�ले पाविहजे, दे�ाची खरी कल्पना. तो उदारपणे त्याच्या विप्रय-खरेदीचा खजिजना रिरकाम्या किकं�ा 
पापाने भरलेल्या मान�ी भाडंारात ओतणे, ही येरू्शच्या उत्कट मान�ी बलिलदानाची प्रेरणा होती. त्याच्या दै�ी 
कचिमर्शनच्या साक्षीने, त्याने पुरा�ा सादर केला की जी�न, सत्य आणिण प्रेम आजारी आणिण पापांना बरे करतात 

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेर्शन्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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आणिण मनाद्वारे मृत्यू�र वि�जय चिमळ�तात, काही Lरक पडत नाही. दै�ी प्रेमाचा तो देऊ र्शकलेला हा स��च्च 
पुरा�ा होता.

12.   496 : 9 (वि�चारा)-19

स्�तःला वि�चारा: मी जी�न जगत आहे जे परम चांगले आहे? मी सत्य आणिण पे्रमाच्या उपचार र्शक्तीचे प्रदर्श�न 
करत आहे? तसे असल्यास, "परिरपूण� दिद�सापयnत" माग� उजळ होईल. दे�ाची समज माणसाला काय चिमळते
हे तुमचे Lळ लिसद्ध करेल. हा वि�चार कायमस्�रूपी धरून ठे�ा, - ही आध्यात्मित्मक कल्पना, पवि�त्र आत्मा 
आणिण ख्रि2स्त आहे, जी तमु्हाला �ैज्ञाविनक विनणिश्चततेसह, उपचारांचा विनयम, त्याच्या दै�ी तत्त्�ा�र आधारिरत, 
प्रेम, अंतर्निनंविहत, अंतर्निनंविहत आणिण स�� सत्य समावि�ष्ट करून दाख�ण्यास सक्षम करते. अत्मिस्तत्�.

13.   55 : 16-26

माझी थकलेली आर्शा त्या आनंदी दिद�साची जाणी� करण्याचा प्रयत्न करते जेव्हा मनुष्य ख्रि2स्ताचे वि�ज्ञान 
ओळखेल आणिण आपल्या रे्शजाऱ्या�र स्�तःसारखे प्रमे करेल - जेव्हा त्याला दे�ाच्या स��र्शलिक्तमानतेची आणिण
दै�ी पे्रमाच्या उपचार र्शक्तीची जाणी� होईल जे त्याने मान�जातीसाठी केले आहे आणिण करत आहे. दिदलेली 
आश्वासने पूण� होतील. दै�ी उपचार पुन्हा प्रकट होण्याची �ेळ स�� काळ आहे; आणिण जो कोणी आपले 
पृर्थ्य�ी�रील स�� काही दै�ी वि�ज्ञानाच्या �ेदी�र ठे�तो, तो आता ख्रि2स्ताचा प्याला विपतो आणिण ख्रि2श्चन 
उपचारांच्या आत्म्याने आणिण सामर्थ्यया�ने संपन्न होतो.

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 र्शब्द 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 ख्रि2श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेर्शन्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानरू्शरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच�मधील सदस्यांनी
दररोज स�� प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेर्शनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा�ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ�ना
करा�ी.

चच� मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत�व्याची सतक� ता

आRमक 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 प्लेनविLल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेर्शन्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


