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वि�षय — जी�न

सोनेरी मजकूर:  कलस्सैकरांस 3: 3

"तुमचे न�े जी�न दे�ामध्ये ख्रि!स्ताबरोबर लपलेले आहे."

उत्तरदायी �ाचन: इब्री लोकांस 7: 1-4, 15, 16

1 हामलकीसदेक शालेमाचा राजा होता. आणि+ तो स�,च्च दे�ाचा याजक होता. राजांचा पराभ� 
करून अब्राहाम परतत असताना मलकीसदेक त्याला भेटला. मलकीसदेकाने त्याला आशी�ा3द 
दिदला.

2 � अब्राहामाने आपल्या स�3स्�ाचा दहा�ा भाग त्याला (मलकीसदेकाला) दिदला. मलकीसदेकाच्या 
ना�ाचा अर्थ3 नीवितमत्त्�ाचा राजा त्याचप्रमा+े तो शालेमाचा राजा असल्याने त्याचा अर्थ3 शांतीचा 
राजा असा होतो.

3 मलकीसदेकाचे आई�डील किकं�ा त्याचे पू�3ज, त्याचा जन्म किकं�ा मृत्यूची नोंद आढळत नाही. 
दे�पुत्राच्या प्रवितमेशी तो हुबेहूब मिमळताजुळता असल्यामुळे तो देखील अनंतकाळासाठी याजकच 
राह+ार आहे.

4 या�रून तुम्ही पाहता की, मलकीसदेक विकती महान पुरुष होता! मूऴ पुरुष अब्राहाम यानेसुद्धा 
आपल्या लुटीतील दहा�ा भाग त्याला दिदला.

15 आणि+ जेव्हा या दुसऱ्या प्रकारचा न�ीन याजक मलकीसदेकासारख येतो तेव्हा ही गोष्ट आ+खी 
स्पष्ट होते.

16 मान�ी विनयमशास्त्राच्या हुकूमाने येशूला याजक करण्यात आले नव्हते तर अक्षय जी�नाच्या 
सामर्थ्याया3च्या आधारे त्याला याजक करण्यात आले.

धडा उपदेश

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविUल्ड ख्रि!श्चन सायन्स चच3ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि+ ख्रि!श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Zप्चस3मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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बायबल पासून

1. नीवितसूत्रे 12: 28

28 जर तुम्ही योग्य रीतीने जगलात तर तमु्हाला खरे जी�न मिमळेल. सदै� जगण्याचा तोच माग3 आहे.

2. स्तोत्रसंविहता 36: 5-10

5 परमेश्वरा, तुझे खरे प्रेम आकाशापेक्षाही उत्तुंग आहे. तुझी इमानदारी ढगांपेक्षा उंच आहे.
6 परमेश्वरा तुझा चांगुलप+ा स�ा3त उंचप�3तापेक्षाही उंच आहे तुझा न्यायीप+ा स�ा3त खोल, समदु्रापके्षाही

खोल आहे. परमेश्वरा तू मनुष्याला आणि+ प्राण्यांना �ाच�तोस.
7 तुझा प्रेमळ दयाळूप+ा सगळ्यांत किकंमती आहे. मा+से आणि+ दे�दूत तुझ्याकडे संरक्ष+ासाठी येतात.
8 परमेश्वरा तुझ्या घरातल्या चांगल्या �स्तूंमुळे त्यांना न�ा जोम येतो. तू त्यांना तुझ्या अद्भतु नदीतून 

मनसोक्त विपऊ देतोस.
9 परमेश्वरा जी�नाचे कारंजे तुझ्यातून उडते. तुझा प्रकाश आम्हाला प्रकाश दाख�तो.
10 परमेश्वरा जे तुला खरोखरच ओळखतात त्यांच्या�र प्रमे कर+े तू चालूच ठे�. जे लोक तुझ्याशी 

प्रामाणि+क आहेत त्यांच्यासाठी तुझा चांगुलप+ा असू दे.

3. स्तोत्रसंविहता 90 : 16, 17

16 तू तुझ्या से�कांसाठी को+त्या अद्भतु गोष्टी करु शकतोस ते त्यांना बघू दे.
17 दे�ा, प्रभु, आमच्या�र दया कर. आम्ही जे जे करतो त्यात आम्हाला यश दे.

4. उत्पलित्त 5: 18, 21-24

18 यारेद एकशें बासष्ट �षाpचा झाल्या�र त्यास हनोख ना�ाचा मुलगा झाला;
21 हनोख पासष्ट �षाpचा झाल्या�र त्याला मरु्थशलह झाला;
22 मरु्थशलह जन्मल्या�र हनोख तीनशें �षq दे�ाबरोबर चालला � त्या काळात त्याला आ+खी मुलगे 

� मुली झाल्या;
23 हनोख एकंदर तीनशें पासष्ट �षq जगला;
24 एके दिद�शी हनोख दे�ाबरोबर चालत होता; नंतर तो नाविहसा झाला कार+ दे�ाने त्याला नेले.

5. ईयोब 11 : 14-17
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14 तुझ्या घरात असलेले पाप तू दूर ठे�ले पाविहजेस. तुझ्या डेऱ्यात �ाईट गोष्टींना र्थारा देऊ नकोस.
15 तरच तू उजळ मार्थ्यायाने दे�ाकडे बघू शकशील. तू न भीता स�3 सामर्था3विनशी उभा राहू शकशील.
16 नंतर तू तुझे दु:ख वि�सरशील. तुझे दु:ख विनचरा झालेल्या पाण्यासारखे �ाहून जाईल.
17 भर दुपारच्या सूय3 प्रकाशापके्षाही तुझे आयुष्य चमकदार होईल. आयुष्यातील अंधार सकाळच्या 

सूया3प्रमा+े चमकेल.

6. अन�ुाद 30 : 11-14, 19, 20

11 जी आज्ञा मी आता तुम्हांला देत आहे ती पाळायला Uारशी अ�घड नाही. ती तुमच्या आ�ाक्याबाहेर 
नाही.

12 ती काही स्�गा3त नाही, की आम्ही ती पाळा�ी म्ह+ून को+ स्�गा3त जाऊन ती आमच्यापयpत आ+ील � 
आम्हांला ऐक�ील? असे तुम्हांला म्ह+ा�े लाग+ार नाही.

13 ती समुद्रापलीकडे नाही. आम्ही ती पाळा�ी म्ह+ून को+ समदु्र पार करुन जाईल � तेरू्थन आ+ून 
आम्हांला ऐक�ील? असे म्ह+ा�े लाग+ार नाही.

14 हे �चन तर अगदी तमुच्याज�ळ आहे. ते तमुच्याच मुखी आणि+ मनी �सत आहे. म्ह+ून तुम्हांला ते 
पाळता येईल.

19 आज स्�ग3 आणि+ पृर्थ्या�ीच्या साक्षीने मी तुम्हाला जी�न आणि+ मृत्यू या दोहोतून एकाची विन�ड करायला 
सांगत आहे. जी�नाचा पया3य स्�ीकारलात तर आशी�ा3द मिमळेल. दुसऱ्याची विन�ड केलीत तर शाप 
मिमळेल. तेव्हा जी�नाची विन�ड करा म्ह+जे तमु्ही � तुमची मुलेबाळे जिज�ंत राहातील.

20 तुमचा दे� परमेश्वर ह्याज�र प्रमे करा. त्याच्या आज्ञा पाळा. त्याला सोडू नका. कार+ परमेश्वर म्ह+जेच
जी�न. तसे केलेत तर अब्राहाम, इसहाक, � याकोब या तुमच्या पू�3जांना �चन दिदल्याप्रमा+े परमेश्वर 
तमु्हांला त्या प्रदेशात दीघा3युष्य देईल.

7. योहान 12: 1-3, 35, 36 (से 1st.), 44 (तो)-47, 49, 50 (से :)

1 मग येशू �ल्हांड+ स+ाच्या अगोदर सहा दिद�स असताना बेर्थानीस आला. येशूने ज्याला मेलेल्यातून 
उठवि�ले होते तो लाजर तेरे्थ होता.

2 म्ह+ून तेरे्थ त्यांनी त्याच्यासाठी संध्याकाळचे भोजन आयोजिजत केले. मार्था3 जे�+ �ाढत होती आणि+ 
लाजर त्यांच्याबरोबर जे�ायला बसला होता.

3 तेव्हा मरीयेने अधा3 विकलो शुद्ध जटामांसीचे मोल�ान सुगंधी तेल घेऊन येशूच्या पाया�र ओतले � 
आपल्या केसाने त्याचे पाय पुसले � स�3 घर त्या सु�ासाने भरले.
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35 मग येशू त्यांना म्ह+ाला. आ+खी र्थोडा �ेळ प्रकाश तुमच्यामध्ये अस+ार आहे. तुमच्यामध्ये प्रकाश 
आहे तोपयpत तमु्ही चाला. यासाठी की अंधाराने तुमच्या�र मात करु नये. कार+ जो अंधारात चालतो 
त्याला आप+ कोठे जातो हे कळत नाही.

36 तमु्ही प्रकाशाची मुले व्हा�े म्ह+ून तमु्हांला प्रकाश आहे तोपयpत त्याच्या�र वि�श्वास ठे�ा. येशू या गोष्टी 
बोलला, मग तो विनघून गेला. आणि+ त्यांच्यापासून गुप्त राविहला.

44 तेव्हा येशू मोठ्याने बोलला, जो माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो तो माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो असे नाही, तर 
ज्याने मला पाठवि�ले त्याच्या�र वि�श्वास ठे�तो.

45 आणि+ जो मला पाहतो, तो ज्याने मला पाठवि�ले त्याला पाहतो.
46 मी प्रकाश असा जगात आलो आहे. यासाठी की जो को+ी माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो त्याने अंधारात राहू 

नये.
47 आणि+ जो को+ी माझी �चने ऐकून पाळीत नाही, त्याचा न्याय मी ठर�ीत नाही. कार+ मी जगाचा न्याय

करण्यासाठी आलो नाही, तर जगाच्या तार+ासाठी आलो आहे.
49 कार+ मी स्�त:हून बोललो असे नाही तर मी काय सांगा�े � काय बोला�े यावि�षयी ज्या विपत्याने मला 

पाठवि�ले, त्यानेच मला आज्ञा केली आहे.
50 आणि+ त्याची आज्ञा अनंतकाळचे जी�न आहे. हे मला ठाऊक आहे, म्ह+ून जे काही मी बोलतो ते जसे 

विपत्याने मला सांविगतले तसेच बोलतो.

8. प्रेविषतांचीं कृत्यें 9: 36-41

36  यापो शहरात येशूची एक लिशष्या राहत होती. तीचे ना� तविबर्था होते ती नेहमी लोकांसाठी चांगली कामे 
करीत असे. गरीबांना दानधम3 करीत असे.

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

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

39  पते्र तयार झाला � त्यांच्याबरोबर गेला. जेव्हा तो तेरे्थ पोहोचला तेव्हा त्यांनी त्याला माडी�रच्या खोलीत
नेले. स�3 वि�ध�ा स्क्रिस्त्रया पते्राभो�ती उभ्या राविहल्या. त्या रडत होत्या. दुक3 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 प्रार्थ3ना केली. आणि+ दुक3 सच्या शरीराकडे 
�ळून तो म्ह+ाला, तविबर्था 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 तविबर्थाला त्यांना दाख�ले, ती जिज�ंत होती!
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विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि+ ख्रि!श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Zप्चस3मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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9. स्तोत्रसंविहता  92: 12-14

12 परंतु चांगला मा+ूस �ाढ+ाऱ्या खजुराच्या झाडाप्रमा+े असतो.चांगला मा+ूस लबानोनमधल्या मोठ्या 
दे�दार �ृक्षासारखा असतो.

13 चांगली मा+से परमेश्वराच्या मदंिदरात ला�लेल्या मजबूत �ृक्षासारखी असतात. आमच्या दे�ाच्या 
मंदिदरातील अंग+ात ती झपाट्याने �ाढतील.

14 ते जुने झाल्या�रही Uळे देत राहातील. ते सशक्त विहरव्या झाडासारखे असतील.

वि�ज्ञान आणि+ आरोग्य

1. 394 : 28-29

आप+ हे लक्षात ठे�ले पाविहजे की जी�न हे दे� आहे आणि+ दे� स�3शलिक्तमान आहे.

2. 246 : 27-31

जी�न शाश्वत आहे. आप+ हे शोधून काढले पाविहजे आणि+ त्याचे प्रात्यणिक्षक सुरू केले पाविहजे. जी�न आणि+
चांगुलप+ा अमर आहेत.  चला तर मग आप+ आपल्या अस्तिस्तत्�ाच्या  दृविष्टकोनाला  �य आणि+ उदासीनता
याऐ�जी प्रेमळप+ा, ताजेप+ा आणि+ सातत्य यामंध्ये आकार देऊ या.

3. 249: 18-20 (से 1st.)

जी�न, ख्रि!स्ताप्रमा+े, "काल आणि+ आज आणि+ अनंतकाळ सारखेच आहे." संस्रे्थचा आणि+ �ेळेचा 
जी�नाशी काहीही संबंध नाही.

4. 584: 1-2, 4-8

दिद�स. जी�नाचा वि�विकर+; प्रकाश, सत्य आणि+ प्रेमाची आध्यास्तित्मक कल्पना.

अध्यास्तित्मक समजुतीच्या प्रकाशात �ेळ आणि+ इंदिद्रय यांच्या �स्तू अदृश्य होतात, आणि+ मन उलगडलेल्या 
चांगल्या गोष्टींनुसार �ेळ मोजते. हा उलगड+े दे�ाचा दिद�स आहे आणि+ "वितरे्थ रात्र हो+ार नाही."

5. 245: 32-6

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविUल्ड ख्रि!श्चन सायन्स चच3ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि+ ख्रि!श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Zप्चस3मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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अनंत कधीही सुरू झाले नाही आणि+ ते कधीही संप+ार नाही. मन आणि+ त्याची रचना कधीही नष्ट होऊ शकत 
नाही. मा+ूस हा पेंडुलम नाही, �ाईट आणि+ चांगलं, आनदं आणि+ दु:ख, आजारप+ आणि+ आरोग्य, जी�न 
आणि+ मृत्यू यांच्यात विUर+ारा. जी�न आणि+ त्याची क्षमता कॅलेंडरद्वारे मोजली जात नाही. परिरपू+3 आणि+ अमर
हे त्यांच्या विनमा3त्याचे शाश्वत स्�रूप आहे.

6. 246: 10-26

सौर �षाpद्वारे आयुष्याचे मोजमाप तरु+ांना लुटते आणि+ �यात कुरूपता देते. सद्ग+ु आणि+ सत्याचा तेजस्�ी 
सूय3 अस्तिस्तत्�ात असतो. पौरुषत्� ही त्याची शाश्वत मध्यान्ह आहे, मा�ळत्या सूया3ने अस्पष्ट. भौवितक आणि+ 
भौवितक, क्षणि+क सौंदया3ची जा+ी� जसजशी क्षी+ होत जाते, तसतसे परमात्म्याचे तेज तेजस्�ी आणि+ 
अवि�नाशी �ैभ�ांसह प्रUुल्लिल्लत भा�न�ेर उमटले पाविहजे.

कधीही �य रेकॉड3 करू नका. कालZमानुसार डेटा हा कायमचा वि�शाल भाग नसतो. जन्म आणि+ मृत्यूचे 
�ेळापत्रक हे पुरुषत्� आणि+ स्त्रीत्�ाच्या वि�रोधात अनेक कट आहेत. जे काही चांगले आणि+ संुदर आहे ते 
मोजण्याची आणि+ मया3दिदत करण्याची चूक सोडली तर, मनषु्य सत्तर �षq आणि+ दहा �षाpहून अमिधक आनदं 
घईेल आणि+ तरीही त्याचा जोम, ताजेप+ा आणि+ �चन दिटक�ून ठे�ेल. मनषु्य, अमर मनाने शालिसत, नेहमीच 
संुदर आणि+ भव्य असतो. ये+ारे प्रत्येक �ष3 शहा+प+, सौंदय3 आणि+ पवि�त्रता उलगडत जाते.

7. 247: 13-30

अमरत्�, �य किकं�ा क्षय पासून मकु्त, स्�तःचे एक �ैभ� आहे - आत्म्याचे तेज. अमर पुरुष आणि+ 
स्क्रिस्त्रया हे आध्यास्तित्मक भा�नेचे मॉडेल आहेत, जे परिरपू+3 मनाने काढलेले आहेत आणि+ प्रमेाच्या 
त्या उच्च संकल्पना प्रवितकिबंविबत करतात जे स�3 भौवितक भा�नांच्या पलीकडे आहेत.

वि�नम्रता आणि+ कृपा पदार्था3पासून स्�तंत्र आहेत. ते मान�ी रीतीने जा+ण्याआधीच त्याचे गु+ 
असतात. सौंदय3 ही एक जी�नाची गोष्ट आहे, जी मिचरंतन मनात �ास करते आणि+ त्याच्या 
चांगुलप+ाचे आकष3+ अणिभव्यक्ती, रूप, रूपरेषा आणि+ रंगात प्रवितकिबंविबत करते. हे प्रमेच आहे जे 
पाकळ्याला असंख्य रंगांनी रंग�ते, उबदार सूय3विकर+ात डोका�ते, सौंदया3च्या धनषु्याने ढगांना 
कमानी देते, तारांविकत रत्नांनी रात्र उजळ�ते आणि+ परृ्थ्या�ीला संुदरतेने व्यापते.

व्यक्तीचे अलंकार हे अस्तिस्तत्�ाच्या मोहक, तेजस्�ी आणि+ शाश्वत �याच्या आणि+ क्षयसाठी खराब 
पया3य आहेत.

8. 243: 30-6

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविUल्ड ख्रि!श्चन सायन्स चच3ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि+ ख्रि!श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Zप्चस3मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, जुलाई 17, 2022                                                                                                              पषृ्ठ 7
वि�षय — जी�न

आजारप+, पाप आणि+ मृत्यू ही जी�नाची Uळे नाहीत. ते एकरूपता आहेत ज्यांचा सत्य नाश करतो. 
परिरपू+3ता अपू+3तेला जिज�ंत करत नाही. दे� चांगला आहे आणि+ स�3 अस्तिस्तत्�ाचा आधार आहे, तो नैवितक 
किकं�ा शारीरिरक वि�कृती विनमा3+ करत नाही; म्ह+ून अशी वि�कृती �ास्तवि�क नसून भ्रम आहे, त्रटुीचे मृगजळ 
आहे. दै�ी वि�ज्ञान हे भव्य तर्थ्याय प्रकट करते. त्यांच्या आधारा�र येशूने जी�न दाख�ून दिदले, कधीही भीती न 
बाळगता किकं�ा को+त्याही स्�रूपातील चुकांचे पालन न करता.

9. 245: 30 (जी+3ता)-31

… अधोगती ही कायद्यानुसार नाही किकं�ा ती विनसगा3ची गरज नाही तर एक भ्रम आहे.

10.   407: 21-28

जर भ्रम म्ह+तो, "मी माझी स्मर+शक्ती गमा�ली आहे," तर त्याचा वि�रोध करा. मनाची को+तीही वि�द्या 
हर�ली नाही. वि�ज्ञानामध्ये, स�3 अस्तिस्तत्� शाश्वत, आध्यास्तित्मक, परिरपू+3 आणि+ प्रत्येक विZयेत सुसं�ादी आहे. 
त्याच्या वि�रुद्ध विनराशाऐ�जी परिरपू+3 मॉडेल आपल्या वि�चारांमध्ये उपल्लिस्र्थत राहू द्या. वि�चारांचे हे 
अध्यात्मीकर+ प्रकाशात येऊ देते आणि+ दै�ी मन, जी�न नाही मृत्यू, तुमच्या चेतनेमध्ये आ+ते.

11.   289: 1-4, 14-20

सत्य हे शाश्वत जी�न आहे. नश्वर मनुष्य चुका, पाप, आजारप+ आणि+ मृत्यू यांच्या ऐविहक दिढगाऱ्यातून कधीही 
उठू शकत नाही, जोपयpत त्याला हे कळत नाही की दे� हा एकमे� जी�न आहे.

ख्रि!स्त किकं�ा सत्याने मृत्यू�र मात केली आणि+ तरीही त्या�र मात केली ही �स्तुल्लिस्र्थती "दहशतांचा राजा" 
असल्याचे लिसद्ध करते, परंतु एक नश्वर वि�श्वास किकं�ा त्रुटी आहे, जी सत्य जी�नाच्या आध्यास्तित्मक पुराव्यांसह 
नष्ट करते; आणि+ या�रून असे दिदसून येते की इदंिद्रयांना जे दिदसते ते के�ळ एक नश्वर भ्रम आहे, कार+ 
�ास्तवि�क मनुष्य आणि+ �ास्तवि�क वि�श्वासाठी मृत्यू-प्रविZया नाही.

12.   214: 5-8

जर हनोकची धार+ा त्याच्या भौवितक इदंिद्रयांच्या आधीच्या पुराव्यांपुरती मया3दिदत राविहली असती, तर तो 
कधीही "दे�ाच्या बरोबर चालला" नसता किकं�ा शाश्वत जी�नाच्या प्रात्यणिक्षकात माग3दश3न केले जाऊ 
शकले नसते.

13.   376: 10-16

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविUल्ड ख्रि!श्चन सायन्स चच3ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि+ ख्रि!श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Zप्चस3मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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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+ कृती, स�3 रक्तापेक्षा, जे कधीही नश्वर नसामंधून �ाहते
आणि+ जी�नाच्या भौवितक भा�नांचे अनुकर+ करते.

14.   206: 25-31

मनषु्याचा जन्म किकं�ा मृत्यू, दे�ाची आध्यास्तित्मक प्रवितमा आणि+ समानता असू शकते का? दे� आजारप+ आणि+
मृत्यू पाठ�ण्याऐ�जी, तो त्यांचा नाश करतो आणि+ अमरत्� प्रकाशात आ+तो. स�3शलिक्तमान आणि+ अनंत 
मनाने स�3 बन�ले आहे आणि+ स�3 समावि�ष्ट आहे. हे मन चुका करत नाही आणि+ नंतर त्या सुधारते. दे� 
मनषु्याला पाप करण्यास, आजारी पडण्यास किकं�ा मरण्यास प्र�ृत्त करीत नाही.

15.   492: 3-4, 7-12

योग्य तका3साठी वि�चारापुढे एकच तर्थ्याय असले पाविहजे, ते म्ह+जे आध्यास्तित्मक अस्तिस्तत्�.

अस+ं म्ह+जे पवि�त्रता, सुसं�ाद आणि+ अमरत्�. हे आधीच लिसद्ध झाले आहे की याचे ज्ञान, अगदी र्थोड्या 
प्रमा+ातही, नश्वरांचे शारीरिरक आणि+ नैवितक दजा3 उंचा�ेल, दीघा3युष्य �ाढ�ेल, चारिरत्र्य शुद्ध आणि+ उन्नत 
करेल. अशा प्रकारे प्रगती शे�टी स�3 त्रटुी नष्ट करेल आणि+ अमरत्� प्रकाशात आ+ेल.

16.   496: 9-19

जी�न हे ईश्वर आहे हे आप+ स�ाpनी लिशकले पाविहजे. स्�तःला वि�चारा: मी जी�न जगत आहे जे परम 
चांगल्याच्या ज�ळ जाते? मी सत्य आणि+ पे्रमाच्या उपचार शक्तीचे प्रदश3न करत आहे? तसे असल्यास, "परिरपू+3 
दिद�सापयpत" माग3 उजळ होईल. दे�ाची समज मा+साला काय मिमळते हे तुमचे Uळ लिसद्ध करेल. हा वि�चार 
कायमस्�रूपी धरून ठे�ा - की ही आध्यास्तित्मक कल्पना, पवि�त्र आत्मा आणि+ ख्रि!स्त आहे, जी तमु्हाला �ैज्ञाविनक
विनणिश्चततेसह, उपचारांचा विनयम, त्याच्या दै�ी तत्त्�ा�र आधारिरत, प्रमे, अंतर्निनंविहत, अंतर्निनंविहत आणि+ स�3 सत्य 
समावि�ष्ट करून दाख�ण्यास सक्षम करते.

दैविनक कत3व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविUल्ड ख्रि!श्चन सायन्स चच3ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि+ ख्रि!श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Zप्चस3मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�षय — जी�न

रोजची प्रार्थ3ना

दररोज प्रार्थ3ना कर+े हे या चच3मधील प्रत्येक सदस्याचे कत3व्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि+ प्रीती यांचे राज्य स्र्थाविपत व्हा�े आणि+ माझ्यापासून स�3 पापां�र राज्य करु द्या; आणि+
तुझे शब्द स�3 मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि+ त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच3 मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच3च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने मा+सा�र राज्य करते;  आणि+ एक ख्रि!श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरप+ा आणि+ क्षमा यामध्ये. या चच3मधील सदस्यांनी
दररोज स�3 प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा3ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्रार्थ3ना
करा�ी.

चच3 मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंर्थ. 1

कत3व्याची सतक3 ता

आZमक  मानलिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर+े,  आणि+  दे�,  त्याचा  नेता  आणि+
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सर+े किकं�ा दुल3क्ष कर+े हे या चच3मधील प्रत्येक सदस्याचे कत3व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच3 मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविUल्ड ख्रि!श्चन सायन्स चच3ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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