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सोनेरी मजकूर:  योहान 4: 23

"असा काळ येत आहे की, खरे उपासक आत्म्याने � खरेपणाने विपत्याची उपालना करतील. तशी �ेळ आता
आलेली आहे. आणिण तशाच प्रकारचे उपासक विपत्याला पाविहजेत."

उत्तरदायी �ाचन: 2 करिरंथकरांस 13: 5, 8
2 करिरंथकरांस 4: 1, 2, 6

5 तमु्ही वि�श्वासात आहा की नाही यावि�षयी स्�त:ची परिरक्षा पाहा. पारख करा. ख्रि3स्त तुमच्यामध्ये आहे, 
ह्याची जाणी� तुम्हांला होत नाही का? जर अथा7त तुम्ही परीक्षेत उतरला नाही तर.

8 कारण खरेपणावि�रुद्ध आम्हांस काही करता येत नाही. तर खरपणासाठी करता येते.
1 म्हणून दे�ाच्या दयेद्वारे आम्हाला ही से�ा मिमळाली आहे, आम्ही धीर सोडत नाही.
2 तर आम्ही लज्जास्पद गुप्त गोष्टी सोडून दिदल्या आहेत, आम्ही कपटाने �ागत नाही. आणिण कपटदृष्टीने 

दे�ाच्या �चनाचा उपयोग करीत नाही, तर दे�ासमोर खरेपण प्रगट करण्यास आम्ही आपणांसमोर स�7 
लोकांच्या सदस्दवि��ेकबुख्रिध्दला पटवि�तो.

6 कारण दे�, जो म्हणाला, अंधारातून प्रकाश हो�ो. त्याने तो प्रकाश, आमच्या अंत:करणात ख्रि3स्ताच्या 
चेहेऱ्यात दे�ाच्या गौ�ाच्या ज्ञानात दाख�ा�ा.

धडा उपदेश

बायबल पासून

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रि3श्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि3श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. स्तोत्रसंविहता 25: 5

5 मला माग7 दाख� आणिण मला तुझे सत्य लिशक� तू माझा दे� आहेस, माझा तारणारा आहेस मी रोज 
तुझ्या�र वि�श्वास टाकतो.

2. जखऱ्या 1 : 1-6

1 बरेख्या मुलगा जखऱ्या ह्याला परमेश्वराचा संदेश मिमळाला. पारसचा राजा दारया�ेश याच्या कारविकद]ला
एक �ष7 आणिण आठ मविहने झाले, तेव्हाची ही गोष्टी. जखऱ्या बरेख्याचा मुलगा � बरेख्या प्रेविषत इद्दोचा 
मुलगा होय. हा संदेश पुढीलप्रमाणे होता:

2 परमेश्वर तुमच्या पू�7जां�र Mार रागा�ला होता.
3 म्हणून तू पुढील गोष्टी लोकांना सांविगतल्या पाविहजेस. परमेश्वर म्हणतो, तमु्ही माझ्याकडे या आणिण मी 

तुमच्याकडे येईन. स�7 शलिcमान परमेश्वराने ह्या गोष्टी सावंिगतल्या.
4 परमेश्वर म्हणाला, तुमच्या पू�7जांप्रमाणे �ागू नका. तुमच्या पू�7जांनी आपली �ाईट �त7णूक बदला�ी, 

�ाईट गोष्टी करण्याचे टाळा�े, ही स�7 शलिcमान परमेश्वराची इच्छा असल्याचे, त्या काळच्या संदेष्ट्यांनी 
त्यांना समजा�ून सांविगतले. होते. पण त्यांनी माझे ऐकले नाही. परमेश्वराने ह्या गोष्टीची आठ�ण करुन 
दिदली.

5 परमेश्वर म्हणाला, तुमचे पू�7ज काल�श झाले आणिण ते संदेष्टेसुध्दा मिचरकाल जगले नाहीत.
6 ते संदेष्टे माझे से�क होते. त्यांच्यामाM7 त मी तुमच्या पू�7जांना माझे विनयम आणिण लिशक�णूक कळ�ीत 

असे. शे�टी तुमच्या पू�7जांना धडा मिमळाला. ते म्हणाले, स�7 शलिcमान परमेश्वराने बोलल्याप्रमाणे केले. 
आमच्या दुराचाराबद्दल � दुष्कृत्यांबद्दल आम्हाला लिशक्षा केली. आणिण ते दे�ाला शरण आले.

3. जखऱ्या  2 : 10, 11

10 परमेश्वर म्हणतो, लिसयोने, खूष हो! का? कारण मी येत आहे � मी तुझ्या नगरीत राहीन.
11 त्या �ेळी पुष्कळ राष्ट्रामंधील लोक माझ्याकडे येतील. ती माझी माणसे होतील. मी तुझ्या नगरीत राहीन.

मग मला स�7 शलिcमान परमेश्वराने पाठवि�ले असल्याचे तुला समजेल.

4. जखऱ्या 4 : 6 (नाही)

6 तुझ्या बलाने अथ�ा शcीने नव्हे तर माझ्या आत्म्याद्वारे तुला मदत मिमळेल.

5. जखऱ्या 7 : 8-12 (ला 2nd ,), 13 (त्यामुळे) Mc, 14 (आय)

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रि3श्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि3श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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8 परमेश्वराचा जखऱ्याला पुढीलप्रमाणे संदेश आहे:
9 स�7 शलिcमान परमेश्वर असे म्हणतो की जे योग्य � न्याय्य आहे तेच तुम्ही करा. एकमेकां�र दया करा. 

एकमेकांना करुणा दाख�ा.
10 वि�ध�ा, अनाथ, परके � गरीब यांना दुख�ू नका. एकमेकांचे �ाईट करण्याचे मनातसुध्दा आणू नका.
11 पण त्या लोकांनी ऐकण्याचे नाकारले. दे�ाला पाविहजे ते करण्यास नकार दिदला. दे�ाची �ाणी ऐकू येऊ 

नये म्हणून त्यांनी आपले कान झाकून घेतले.
12 ते अवितशय दुराग्रही बनले.
13 त्यामुळे;
14 एखाद्या झंझा�ाताप्रमाणे मी इतर राष्ट्रांना त्यांच्यावि�रुध्द उठ�ीन. ज्या राष्ट्रांची त्यांना माविहती नव्हती, 

अशी राष्ट्रे देशा�र आTमण करुन त्यांचा नाश करतील आणिण हे प्रसन्न राष्ट्र नाश पा�ेल.

6. जखऱ्या 8 : 3, 7, 8, 16, 17, 19 (त्यामुळे)-21, 23 (आम्ही)

3 परमेश्वर म्हणतो, मी लिसयोनला परत आलो आहे. मी यरुशलेमला रहात आहे. यरुशलेम विनष्ठा�ान नगरी 
म्हणून ओळखली जाईल. स�7 शलिcमान परमेश्वराचा प�7त, पवि�त्र प�7त म्हणून ओळखला जाईल.

7 स�7 शलिcमान परमेश्वर म्हणतो, पाहा! पू�pकडील आणिण पणिश्चमेकडील देशांतून मी माझ्या माणसांची 
मुcता करीत आहे.

8 मी त्यांना परत येथे आणिण ते यरुशलेममध्ये राहतील. ते माझे लोक होतील आणिण मी त्यांचा कृपा�ंत 
�श्रध्दा�ान दे� होईल.

16 पण तुम्हाला पुढील गोष्टी करणे भाग आहे! तुमच्या शेजाऱ्यांना सत्य सांगा. न्यायालयात विनण7य घेते�ेळी
जे सत्य आणिण योग्य अशाच गोष्टी करा. त्यामुळे शांतता येईल.

17 आपल्या शेजाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी कट करु नका. खोटी आश्वासने देऊ नका. अशा �ाईट गोष्टीत 
आनदं मानू नका. का? कारण या गोष्टींची मला चीड आहे. परमेश्वराने या गोष्टी सावंिगतल्या आहेत.

19 ... तमु्ही सत्य आणिण शांती ह्या�र प्रेम केलेच पाविहजे.
20 स�7 शलिcमान परमेश्वर म्हणतो, भवि�ष्यात, पुष्कळ गा�चे लोक यरुशलेमला येतील.
21 विनरविनराळ्या गा�ातील लोक एकमेकांना भेटतील. ते म्हणतील, आम्ही स�7 शलिcमान परमेश्वराची 

उपासना करण्यास जात आहोत. आणिण इतरलोक म्हणतील, आम्हालासुध्दा या�ेसे �ाटते.
23 दे� तुमच्याबरोबर आहे असे आम्ही ऐकलंय! त्याची उपासना करण्यासाठी आम्ही तुझ्याबरोबर येऊ 

का?

7. लूक 4: 14 (ला:), 33-39

14 मग आत्म्याच्या सामर्थ्याया7त येशू गालीलास परतला आणिण त्याच्यावि�षयीची बातमी सगळीकडे पसरली.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रि3श्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि3श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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33 सभास्थानात एक मनषु्या होता, त्याच्यात अशुद्ध आत्मा होता.
34 तो मोठ्याने ओरडून म्हणाला, हे नासरेथच्या येशू, तुला आमच्याकडून काय पाविहजे? तू आमचा नाश 

करा�यास आला आहेस काय? तू कोण आहेस हे मला माहीत आहे: दे�ाचा पवि�त्र तोच तू आहेस.
35 येशूने त्याला दटा�ले आणिण म्हटले, शांत राहा आणिण त्याच्यातून नीघ! तेव्हा त्या अशुद्ध आत्म्याने त्या 

मनषु्याला जमिमनी�र खाली ढकलले � त्या माणसाला काहीही इजा न करता तो बाहेर आला.
36 स�7 जण आश्चय7चविकत झाले � एकमेकांशी बोलू लागले, हे कोणत्या प्रकारचे शब्द आहेत? अमिधकाराने

आणिण सामर्थ्याया7ने तो अशुद्ध आत्म्यांना आज्ञा करतो � ते बाहेर येतात.
37 अशा प्रकारे त्या भागात त्याच्यावि�षयी सगळीकडे ही बातमी पसरली.
38 येशू सभास्थानातून विनघून लिशमोनाच्या घरी गेला. लिशमोनाची सासू अवित तापाने आजारी होती. त्यांनी 

येशूला वितला बरे करण्यावि�षयी वि�नवि�ले.
39 येशू वितच्याज�ळ उभा राविहला. त्याने तापाला आज्ञा दिदली � ताप विनघाला. ती ताबडतोब उठली आणिण 

त्यांची से�ा करु लागली.

8. इविMसकरांस 1 : 1 (ला 2nd ,)

1 दे�ाच्या इच्छेने झालेला येशू ख्रि3स्ताचा दास पौल याजकडून.

9. इविMसकरांस 4: 1, 13-15, 23-25

1 म्हणून मी, जो प्रभूमधील कैदी, (दास) तो तुम्हांला वि�नंती करतो, दे�ाकडून तमु्हाला जे पाचारण झालेले
आहे, त्याला शोभेल अशा प्रकारे राहा.

13 आम्हा स�ाyना आमच्या विपत्यातील एकत्�ापणामुळे वि�श्वासाची आणिण दे�ाच्या पतु्रावि�षयीच्या ज्ञानाची 
जाणी� होते आणिण पूण7त्�ाची जी परिरमाणे ख्रि3स्ताने आणली आहेत त्या उच्चतेपयyत पोहोंचून परिरपक्� 
मनषु्य होण्यासाठी आमची �ाढ होते.

14 हे असे आहे म्हणून यापूढे आपण लहान बाळकासारखे नसा�े. म्हणजे माणसांच्या कपटाने त्यांची 
लबाडी जी कपटयोजनेला महत्त्� देते, अशा प्रत्येक नव्या लिशक�णुकीच्या �ाऱ्याने तमुचे माग7 लाटांनी 
इकडे वितकडे हेलका�णारे होऊ नयेत

15 त्याऐ�जी आपण पे्रमाने सत्य बोला�े आणिण प्रत्येक मागा7ने ख्रि3स्तासारखे होण्यासाठी �ाढा�े. ख्रि3स्त हा 
मस्तक आहे.

23 यासाठी तुम्ही अंत:करणामध्ये � आत्म्यात न�े केले जा�े आणिण
24 न�ा मनुष्य तुम्ही धारण करा�ा, जो दे�ाप्रमाणे विनमा7ण केलेला आहे.
25 म्हणून लबाडी करु नका! प्रत्येक व्यcीने त्याच्याबरोबरच्या व्यcीशी खरे तेच बोला�े.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रि3श्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 2 : 16-17

चांगुलपणाने सत्याचे प्रदश7न प्राप्त होते.

2. 3 : 32-5

अंतःकरण दै�ी सत्य आणिण प्रेमापासून दूर असताना, आपण �ांझ जी�नाची कृतघ्नता लप�ू शकत नाही.

आपल्याला स�ा7त जास्त गरज आहे ती कृपेत �ाढ होण्याच्या उत्कट इच्छेची प्राथ7ना, जी संयम, नम्रता, प्रमे
आणिण चांगल्या कृतींमध्ये व्यc केली जाते.

3. 232 : 26-31

सत्याच्या पवि�त्र गाभाऱ्यात गंभीर आयातीचे आ�ाज आहेत, परंतु आपण त्याकडे लक्ष देत नाही. जेव्हा 
आपल्या जी�नातील तथाकलिथत सुख-दुःख नाहीसे होतात, तेव्हाच आपल्याला तु्रटीचे दMन आणिण 
आध्यात्मित्मक जी�नात पुनरुत्थानाची विनर्वि�ं�ाद मिचन्हे दिदसतात.

4. 593 : 4-5

संदेष्टा. एक आध्यात्मित्मक द्रष्टा; अध्यात्मित्मक सत्याच्या जाणी�पू�7क तर्थ्यायांपुढे भौवितक अथा7चा लोप 
होणे.

5. 308 : 14-15

आत्मा-प्रेरिरत कुलविपताने सत्याचा आ�ाज ऐकला आणिण मनुष्य माणसाशी जसा जाणी�पू�7क बोलतो तसे 
दे�ाशी बोलले.

6. 213 : 30-4

मान�ी ज्ञान गोष्टींच्या खोट्या अथा7ने खोल�र जाण्यापू�� - भौवितक उत्पत्ती�र वि�श्वास जो एक मन आणिण 
अत्मिस्तत्�ाचा खरा स्रोत टाकून देतो, - हे शक्य आहे की सत्याचे छाप ध्�नीसारखे �ेगळे होते आणिण ते आले. 
आदिदम संदेष्ट्यांना आ�ाज म्हणून. जर श्र�णाचे माध्यम संपूण7 आध्यात्मित्मक असेल तर ते सामान्य आणिण 
अवि�नाशी आहे.
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विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि3श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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7. 388 : 1-4

ख्रि3श्चन शहीद हे ख्रि3श्चन वि�ज्ञानाचे संदेष्टे होते. दै�ी सत्याच्या उत्थान आणिण पवि�त्र शcीद्वारे, त्यांनी शारीरिरक 
इंदिद्रयां�र वि�जय मिमळ�ला, हा वि�जय के�ळ वि�ज्ञानच स्पष्ट करू शकते.

8. 225 : 5-13

प्रथम सत्य त्याच्या अनुयायांच्या अल्पतेने आणिण वि�श्वासूपणाने कधी पुढे जाते हे तमु्हाला कदामिचत कळेल. 
अशा प्रकारे काळाची �ाटचाल स्�ाततं्र्याचा ध्�ज घेऊन पुढे जाते. या जगाच्या शcी लढतील, आणिण त्यांच्या 
प्रके्षकांना आज्ञा देतील की जोपयyत सत्य त्यांच्या लिसस्टमचे सदस्य होत नाही तोपयyत रक्षकांना जाऊ देऊ नका; 
पण वि�ज्ञान, टोकदार संगीनाकडे लक्ष देत नाही, पुढे जाते. नेहमी काही ना काही कोलाहल असतो, पण 
सत्याचा दजा7 गाठला जातो.

9. 238 : 12-13, 15-21

छळाच्या �ेळी सत्यापासून दूर जाणे, हे दश7वि�ते की आपल्याला सत्य कधीच समजले नाही. …

जेव्हा आपण स्�तःचे बन�लेले नसलेल्या अनुभ�ाच्या Mायद्यांचा दा�ा करण्याचा प्रयत्न करतो, जे पेरले नाही 
ते कापण्याचा प्रयत्न करतो आणिण इतरांच्या श्रमात बेकायदेशीरपणे प्र�ेश करू इच्छिच्छतो तेव्हा सुधारिरत 
नसलेल्या संधी आपल्याला Mटकारतील. मान�ी दु:खासाठी आपण हा उपाय शोधत नाही तोपयyत सत्य 
अनेकदा शोधले जात नाही कारण आपल्याला चुकीचा त्रास होतो.

10.   28 : 24-31

धार्मिमंकतेसाठी होणारा छळ भूतकाळातील आहे असे समजणे आणिण आज ख्रि3श्चन धम7 जगामध्ये शांततेत आहे
कारण त्याला पंथ आणिण समाजांनी सन्माविनत केले आहे, हे धमा7चे स्�रूप चुकीचे आहे. त्रटुीची पुनरा�ृत्ती होते.
संदेष्टा, लिशष्य आणिण प्रेविषत, "ज्यांच्यासाठी जग योग्य नव्हते," ज्या परीक्षांना सामोरे जा�े लागले, ते सत्याच्या 
प्रत्येक प्र�त7काची कोणत्या ना कोणत्या स्�रूपात �ाट पाहत आहेत.

11.   540 : 11-16

नवैितक रसायनीकरणात, जेव्हा �ाईट, भ्रमाची लक्षणे �ाढतात, तेव्हा आपण आपल्या अज्ञानात वि�चार करू 
शकतो की परमेश्वराने �ाईट केले आहे; परंतु आपण हे जाणून घेतले पाविहजे की दे�ाचा विनयम तथाकलिथत पाप 
आणिण त्याचे परिरणाम उघड करतो, Mc सत्य स�7 �ाईट भा�ना आणिण पाप करण्याची स�7 शcी नष्ट करू 
शकते.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रि3श्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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12.   30 : 19-25

सत्याचा �ैयलिcक आदश7 म्हणून, ख्रि3स्त येशू रब्बीविनकल चूक आणिण स�7 पाप, आजार आणिण मृत्यू - 
सत्याचा आणिण जी�नाचा माग7 दाखवि�ण्यासाठी आला. हा आदश7 येशूच्या संपूण7 परृ्थ्या�ी�रील कारविकद]त 
प्रदर्शिशंत झाला, आत्मा आणिण भौवितक अथ7, सत्य आणिण चूक यांच्यातील Mरक दश7वि�तो.

13.   229 : 23-8

जर दे�ाने मनुष्याला आजारी पाडले तर आजारपण चांगले असले पाविहजे, आणिण त्याच्या वि�रुद्ध, आरोग्य, 
�ाईट असले पाविहजे, कारण तो जे काही करतो ते चांगले आहे आणिण ते स�7काळ दिटकेल. जर दे�ाच्या विनयमांचे
उल्लंघन केल्याने आजारपणा येतो, तर आजारी असणे योग्य आहे; आणिण आम्ही करू शकत नाही, आणिण 
आम्ही करू शकत नाही तर, शहाणपणाचे आदेश रद्द करू. हे नश्वर मनाच्या वि�श्वासाचे उल्लंघन आहे, 
पदाथा7च्या कायद्याचे किकं�ा दै�ी मनाचे नाही, ज्यामुळे आजारपणाचा वि�श्वास विनमा7ण होतो. उपाय म्हणजे सत्य
आहे, काही Mरक पडत नाही, - हे सत्य आहे की रोग अ�ास्त� आहे.

जर आजार खरा असेल तर तो अमरत्�ाचा आहे; सत्य असल्यास, तो सत्याचा एक भाग आहे. सत्याची 
गुण�त्ता किकं�ा च्छिस्थती नष्ट करण्याचा तुम्ही ड्रग्ससह किकं�ा त्यालिश�ाय प्रयत्न कराल का? परंतु जर आजारपण 
आणिण पाप हे भ्रम आहेत, तर या नश्वर स्�प्नातून किकं�ा भ्रमातून जागृत होणे आपल्याला आरोग्य, पवि�त्रता 
आणिण अमरत्� प्राप्त करेल. हे प्रबोधन म्हणजे ख्रि3स्ताचे कायमचे येणे, सत्याचे प्रगत स्�रूप, जे चूक काढून 
टाकते आणिण आजारी लोकांना बरे करते.

14.   120 : 15-24

आरोग्य ही �स्तूची नसून मनाची च्छिस्थती आहे; किकं�ा भौवितक सं�ेदना आरोग्याच्या वि�षया�र वि�श्वासाह7 साक्ष 
देऊ शकत नाहीत. मन-उपचाराचे शास्त्र हे दश7वि�ते की ते कशासाठीही अशक्य आहे परंतु मनाने खरी साक्ष 
देणे किकं�ा माणसाची �ास्तवि�क च्छिस्थती प्रदर्शिशंत करणे. म्हणून वि�ज्ञानाचे दै�ी तत्�, भौवितक इदंिद्रयांच्या साक्षीला 
उलट करून, मनषु्याला सत्यात सुसं�ादीपणे अत्मिस्तत्�ात असल्याचे प्रकट करते, जो आरोग्याचा एकमे� आधार
आहे; आणिण अशा प्रकारे वि�ज्ञान स�7 रोग नाकारते, आजारी लोकांना बरे करते, खोटे पुरा�े काढून टाकते 
आणिण भौवितक तका7चे खंडन करते.

15.   242 : 9-21

स्�गा7कडे जाण्याचा एकच माग7 आहे, सुसं�ाद आहे आणिण दै�ी वि�ज्ञानातील ख्रि3स्त आपल्याला हा माग7 
दाख�तो. चांगले, दे� आणिण त्याचे प्रवितकिबंब यालिश�ाय दुसरे कोणतेही �ास्त� जाणणे - जी�नाबद्दल दुसरे 
कोणतेही भान नसणे, आणिण तथाकलिथत �ेदना आणिण इदंिद्रयांच्या आनंदापेक्षा श्रेष्ठ होणे होय.
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आत्म-प्रमे घन शरीरापके्षा अमिधक अपारदश7क आहे. धीर धरून दे�ाच्या आज्ञाधारकतेने, आपण प्रेमाच्या 
सा�7वित्रक वि�द्रा�काबरोबर वि�रघळण्यासाठी परिरश्रम करू या, जो अवि�चल आहे - आत्म-इच्छा, स्�-औमिचत्य 
आणिण आत्म-प्रमे - जे अध्यात्मावि�रुद्ध युद्ध करते आणिण पाप आणिण विनयम आहे.

जी�नाचा पोशाख सत्य आहे.

16.   255 : 1-6

शाश्वत सत्य हे वि�श्व बदलत आहे. नश्वर जसे आपले मानलिसक कपडे घालतात तसे वि�चार अणिभव्यcीमध्ये 
�ाढतात. "प्रकाश होऊ द्या," ही सत्य आणिण प्रेमाची शाश्वत मागणी आहे, अराजकता Tम�ारीत बदलत आहे 
आणिण गोलाकारांच्या संगीतामध्ये मतभेद आहेत.

दैविनक कत7व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ7ना

दररोज प्राथ7ना करणे हे या चच7मधील प्रत्येक सदस्याचे कत7व्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�7 पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स�7 मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच7 मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच7च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिcक आसcीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रि3श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच7मधील सदस्यांनी
दररोज स�7 प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा7ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ7ना
करा�ी.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रि3श्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि3श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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चच7 मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत7व्याची सतक7 ता

आTमक  मानलिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  .््या वि�सरणे किकं�ा दुल7क्ष करणे हे या चच7मधील प्रत्येक सदस्याचे कत7व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच7 मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रि3श्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि3श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


