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रवि��ारी जलुाई 31, 2022

वि�षय — पे्रम

सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंवि�ता 31: 23

"दे�ाच्या भक्तांनो, तमु्�ी परमेश्वरा�र प्रेम करा. परमेश्वर त्याच्या�र वि�श्वास टाकणाऱ्या लोकांचे रक्षण करतो.
परंतु जे लोक स्�तच्या सामर्थ्याया,चा ग�, करतात त्यांना तो शि/क्षा करतो. परमेश्वर त्यांना योग्य अ/ीच शि/क्षा देतो."

उत्तरदायी �ाचन: इवि5सकरांस 3: 14, 17-21

14 यासाठी मी आपल्या प्रभु ये/ू ख्रि:स्ताच्या विपत्यासमोर गुडघे टेकतो.
17 आणिण वि�श्वासाद्वारे ख्रि:स्त तमुच्या अंत:करणात रा�ा�ा. � तुमची मुळे चांगली रुजलेली � प्रीवितत 

मुळा�लेली असा�ी.
18 यासाठी की, स�, संतांच्यास� ख्रि:स्ताच्या प्रीतीची रंुदी, लांबी, उंची आणिण खोली विकती आ�े �े समजून 

घणे्यास तुम्�ांला सामर्थ्याय,प्राप्त व्�ा�े.
19 आणिण ख्रि:स्ताची प्रीवित जी ज्ञान्यांना मागे टाकते �े कळा�े यासाठी की तुम्�ी दे�ाच्या पूण,त्�ाने भरा�े.
20 आणिण आता दे� जो आपल्या सामर्थ्याया,नुसार आम्�ांमध्ये काय, करतो इतकेच नव्�े तर आम्�ी 

माविगतल्यापेक्षा किकं�ा आमच्या अपेक्षेपेक्षा अधिMक काय, करण्यास तो समय, आ�े,
21 त्याला मंडळी आणिण ख्रि:स्त ये/ूमध्ये स�, विपढ्यानविपढ्यासाठी सदास�,काळ गौर� असो.

Mडा उपदे/

बायबल पासून

1. 1 यो�ान 4: 7-18 (से :)

�ा बायबलचा Mडा स्�तंत्र प्लेनवि5ल्ड ख्रि:श्चन सायन्स चच,ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमMील 
विSस्टिस्टकल कोटे/न्स आणिण ख्रि:श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Sप्चस,मMील सुMारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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7 विप्रय धिमत्रांनो, आपण एकमेकां�र प्रीवित करु या, कारण प्रीती दे�ाकडून येते, आणिण प्रत्येकजण
8 जो प्रीवित करतो तोदे�ाचे मूल �ोतो आणिण दे�ाला ओळखतो. जो प्रीवित करीत ना�ी, त्याची दे�ा/ी 

ओळख झालेलीच ना�ी. कारण दे� प्रीवितआ�े.
9 अ/ा प्रकारे दे�ाने त्याची आम्�ा�रील प्रीवित द/,वि�ली : त्याने आपला एकुलता एक पुत्र या जगात 

पाठवि�ला यासाठीकी त्याच्याद्वारे आम्�ाला जी�न धिमळा�े.
10 आम्�ी दे�ा�र प्रीवित केली असे ना�ी तर त्याने आम्�ां�र प्रीवित केली � आपल्याएकुलत्या एका पुत्राला 

आमच्या पापाकरिरता प्रायश्र्च्त्ति^च्त्त म्�णून पाठवि�ले; यामध्ये खरी प्रीवित आ�े.
11 विप्रय धिमत्रांनो, जर दे�ाने आमच्या�र अ/ा प्रकारे प्रीवित केली तर आम्�ी एकमेकां�र प्रीवित केलीच 

पावि�जे.
12 दे�ालाकोणी कMी�ी पावि�ले ना�ी. पण जर आपण एकमेकां�र प्रीवित करीत रावि�लो तर दे� 

आमच्यामध्ये रा�तो � त्याचीआम्�ां�रील प्रीवित पूण,त्�ास आणलेली आ�े.
13 अ/ा प्रकारे आम्�ांला समजू /कते की दे� आमच्यामध्ये रा�तो � आम्�ीत्याच्यामध्ये रा�तो: त्याने 

त्याचा आत्मा आमच्यात राहू दिदला आ�े.
14 �ी गोष्ट आम्�ी पावि�ली आ�े � आम्�ी साक्ष देतोकी, जगाचा तारणारा �ोण्यासाठी विपत्याने पुत्राला 

पाठवि�ले आ�े.
15 जर कोणी “ये/ू �ा दे�ाचा पुत्र आ�े” �े कबूल करतोतर दे� त्या व्यक्तीमध्ये रा�तो आणिण ती व्यशिक्त 

दे�ामध्ये र�ाते.
16 आणिण म्�णून आम्�ी ओळखतो आणिण त्या प्रीती�रआम्�ी वि�श्वास ठे�तो की, जो दे�ाने आमच्या�र 

केली. दे� प्रीवित आ�े. आणिण जो प्रीतीत रा�तो तो दे�ामध्ये रा�तो आणिणदे� त्या व्यक्तीमध्ये रा�तो
17 अ/ा प्रकारे आमच्याबाबतीत प्रीवित पूण, �ोते यासाठी की न्यायाच्या दिद�/ी आम्�ाला दृढवि�श्वासप्राप्त 

व्�ा�ा. अ/ा प्रकारचा आत्मवि�श्वास आमचा आ�े कारण या जगामध्ये जे जी�न आम्�ी जगत आ�ोत ते
ख्रि:स्ताच्याजी�नासारखे आ�े.

18 प्रीतीमध्ये कोणती�ी णिभवित नसते. उलट पूण, प्रीवित भीतीला घाल�ून देते.

2. मत्तय  4: 23 (ये/ू)

23 ये/ू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, ये/ूने सभास्थानात जाऊन शि/कवि�ले � स्�गा,च्या राज्याची सु�ाता,
सांविगतली. ये/ूने लोकांचे स�, रोग � दुखणी बरी केली.

3. मत्तय  5: 1, 2, 43-48

�ा बायबलचा Mडा स्�तंत्र प्लेनवि5ल्ड ख्रि:श्चन सायन्स चच,ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमMील 
विSस्टिस्टकल कोटे/न्स आणिण ख्रि:श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Sप्चस,मMील सुMारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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1 ये/ूने तेथे पुष्कळ लोक पावि�ले. म्�णून ये/ू डोंगरा�र गेला आणिण खाली बसला, मग त्याचे शि/ष्य 
त्याच्याज�ळ आले.

2 आणिण त्याने त्यांना शि/कवि�ण्यास सरु�ात केली. तो म्�णाला.
43 असे सांविगलते �ोते की, आपल्या /ोजाऱ्या�र प्रेम करा अणिण आपल्या /त्रूचा दे्वष करा,असे तुम्�ी 

ऐकले आ�े.
44 पण मी तुम्�ांला सांगतो, तुमच्या /त्रू�र प्रेम करा. तुमचे जे �ाईट करतात त्यांच्यासाठी प्राथ,ना करा.
45 जर तुम्�ी असे कराल, तर तमु्�ी तुमच्या स्�गा,तील विपत्याचे खरे पुत्र व्�ाल. तुमचा विपता चांगल्या�र 

आणिण �ाईटा�र अ/ा दोघां�र�ी सूय, उगवि�तो. चांगल्या�र�ी आणिण �ाईटा�र�ी पाऊस पाडतो.
46 कारण जे तमुच्या�र प्रीवित करतात त्यांच्या�र तमु्�ी प्रीवित करीत असाल तर तुम्�ांला प्रवित5ळ धिमळणार 

ना�ी. जकातदार�ी असेच करतात.
47 आणिण जर तमु्�ी तमुच्या धिमत्रां/ी चांगले �ागत असाल तर तमु्�ी इतरांपेक्षा 5ार चांगले आ�ात असे 

समजू नका. दे�ाला न मानणारे लोक�ी असेच करतात.
48 म्�णून जसा तुमचा स्�गा,तील विपता परिरपूण, आ�े तसे तमु्�ी�ी परिरपूण, व्�ा.

4. लूक 7: 36 (एक)-50

36 ... कोणा एका परुश्याने ये/ूला त्याच्याबरोबर जे�णाचे आमंत्रण दिदले, म्�णून तो परुश्याच्या घरी 
गेला � मेजासभो�ती आपल्या जागे�र बसला.

37 तेथे त्या गा�ात एक स्त्री �ोती, ती पापी �ोती, जेव्�ा वितला समजले की, ये/ू परुश्याच्या घरी जे�त
आ�े, तेव्�ा वितने सुगंMी तेलाचे एक अला�ास्त्र भांडे आणले.

38 ती त्याच्या पाठीमागे पाया/ी उभी राहून रडत �ोती, ती आपल्या आस�ांनी त्याचे पाय णिभज�ू 
लागली. नंतर वितने ते आपल्या केसांनी पुसले, त्याच्या पायाचे मुके घेतले � त्या�र सुगंMी तेल 
ओतले.

39 ज्या परुश्याने �े आमंत्रण दिदले �ोते त्याने ते पावि�ले आणिण तो स्�त:/ी म्�णाला, जर �ा मनुष्य 
संदेष्टा असता, तर �ी कोण � क/ा प्रकारची स्त्री आपल्या पायाला स्प/, करीत आ�े, �े त्याला 
कळले असते!

40 ये/ू त्याला म्�णाला, शि/मोना, मला तुला का�ी सांगायचे आ�े. त्याने उत्तर दिदले, सांगा गुरुजी.
41 ये/ू म्�णाला, एका सा�काराचे दोन कज,दार �ोते. एकाकडे पाच/े चांदीची नाणी आणिण 

दुसऱ्याकडे पन्नास चांदीची नाणी असे कज, �ोते.
42 ते कज, 5ेडू /कत नसल्याने सा�काराने दोघांची�ी कज, मा5 केली, आता त्यांच्यापैकी कोण 

त्याच्या�र अधिMक प्रेम करील?
43 शि/मोनाने उत्तर दिदले, मला �ाटते, ज्याचे कज, जास्त �ोते तो. ये/ू त्याला म्�णाला, तू बरोबर 

ओळखलेस.

�ा बायबलचा Mडा स्�तंत्र प्लेनवि5ल्ड ख्रि:श्चन सायन्स चच,ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमMील 
विSस्टिस्टकल कोटे/न्स आणिण ख्रि:श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Sप्चस,मMील सुMारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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44 तो स्त्रीकडे �ळून शि/मोनाला म्�णाला, तू �ी स्त्री पा�तोस काय? मी तुझ्या घरी आलो तेव्�ा माझे 
पाय Mणु्यास तू मला पाणी दिदले ना�ीस. परंतु वि�ने माझे पाय अंश्रूंनी ओले केले. ते वितने केसांनी 
पुसले.

45 तू मला साMे /ुभेच्छालिलंगन सुध्दा दिदले ना�ीस, पण मी आत आल्यापासून वितने माझ्या पायाचे मुके
घणे्याचे थांब�ले ना�ी.

46 तू माझ्या डोक्याला तेल ला�ले ना�ी, परंतु �ोने माझ्या पाया�र सुगंMी तेल ओतले.
47 यासाठी मी तुला सांगतो की वितच्या अनेक पापांची क्षमा झाली आ�े. �े स्पष्ट आ�े कारण वितने 

वि�पुल प्रमे दाखवि�ले आ�े. परंतु ज्याला कमी मा5 केले आ�े तो कमी पे्रम करतो.
48 तेव्�ा तो वितला म्�णाला, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आ�े.
49 नंतर जे त्यांच्याबरोबर जे�त �ोते ते स्�त:/ीच म्�णू लागले, �ा कोण आ�े, जो पापांचीसुद्धा क्षमा 

करतो?
50 पण तो स्त्रीला म्�णाला, तुझ्या वि�श्वासाने तुला �ाचवि�ले आ�े, /ांवितने जा.

5. रोमकरांस 8: 35-39

35 ख्रि:स्ताच्या प्रेमापासून आपणांस कोण �ेगळे करील? त्रास, कष्ट, छळ, भूक, नग्नता, संकटे किकं�ा 
तल�ारीने �M �े �ेगळे करतील काय?

36 असे शिलवि�ले आ�े की, दिद�सभर आम्�ी तुझ्यामुळे �Mले जात आ�ोत. आम्�ांला कापायला नेत 
असलेल्या मेंढराप्रमाणे समजतात.

37 तरी या स�, गोष्टींमध्ये आम्�ी ज्याने आम्�ां�र प्रीवित केली त्याच्याद्वारे अत्यंत �ैभ�ी जय धिमळ�ीत 
आ�ोत.

38 कारण माझी खात्री आ�े की, मरण किकं�ा जी�न, दे�दूत, अधिMकारी आत्मे �ल्लीच्या किकं�ा 
भवि�ष्यकाळात,

39 ये/ूचे सामर्थ्याय,, उंच किकं�ा खाली, जगात विनमा,ण केलेली कुठली�ी गोष्ट आपणांस दे�ाचे प्रमे जे 
ख्रि:स्तामध्ये आढळते त्यापासून �ेगळे करु /कणार ना�ी.

6. 1 यो�ान 3: 1-3

1 विपत्याने आपल्या�र जे म�ान प्रमे केले आ�े त्यावि�षयी वि�चार करा. आम्�ांला दे�ाची मुले म्�णण्यापयtत
त्याने प्रमे केले!आणिण आम्�ी खरोखरच दे�ाची मुले आ�ोत! या कारणामुळे जग आम्�ाला ओळखत 
ना�ी, कारण त्यांनी जगाने ख्रि:स्ताला ओळखले ना�ी.

2 विप्रय धिमत्रांनो, आता आम्�ी दे�ाची मुले आ�ोत, आणिण भवि�ष्यकाळात कसे असेल ते अजूनमा�ीत 
करुन देण्यात आले ना�ी. तरी�ी आम्�ाला मा�ीत आ�े की, जेव्�ा ख्रि:स्त पुन्�ा येईल, तेव्�ा आम्�ी 
त्याच्यासारखेअसू. कारण तो जसा आ�े तसे आम्�ी त्याला पाहू.
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3 आणिण ज्या प्रत्येकाने �ी आ/ा ख्रि:स्ता�र ठे�ली आ�े, तो स्�त:ला/ुद्ध करतो, जसा ख्रि:स्त /ुद्ध आ�े.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 243 : 4-13

दै�ी प्रेम, ज्याने वि�षारी साप विनरुपद्र�ी केला, ज्याने माणसांना उकळत्या तेलातून, आगीच्या भट्टीतून, 
लिसं�ाच्या जबड्यातून सोड�ले, प्रत्येक युगात आजारी लोकांना बरे करू /कते आणिण पाप आणिण मृत्यू�र 
वि�जय धिमळ�ू /कतो. यात अतुलनीय /क्ती आणिण प्रेमाने ये/ूच्या प्रात्यणिक्षकांचा मुकुट घातला गेला. परंतु तेच 
"मन ... जे ख्रि:स्त ये/ूमध्ये देखील �ोते" न�ेमी संदेष्टे आणिण प्रेविषतांच्या प्राचीन प्रात्यणिक्षकांची पुष्टी 
करण्यासाठी आणिण पुनरा�ृत्ती करण्यासाठी वि�ज्ञानाच्या पत्रास� असणे आ�श्यक आ�े.

2. 112 : 32-6

ईश्वर �ा दै�ी तत्त्�ज्ञानाचा शिसद्धांत आ�े. जसा दे� एकच आ�े, तसा स�, वि�ज्ञानाचा एकच दै�ी तत्� असू 
/कतो; आणिण या दै�ी तत्त्�ाच्या प्रद/,नासाठी विनणिश्चत विनयम असले पावि�जेत. वि�ज्ञानाचे पत्र आज 
मान�जातीपयtत मोठ्या प्रमाणात पो�ोचते, परंतु त्याचा आत्मा के�ळ थोड्या प्रमाणातच येतो. ख्रि:श्चन 
वि�ज्ञानाचा म�त्त्�ाचा भाग, हृदय आणिण आत्मा, प्रमे आ�े.

3. 285 : 23-31

दे�ाला भौवितक तारण�ार म्�णून व्याख्या करून, परंतु बचत तत्त्�, किकं�ा दै�ी पे्रम म्�णून नव्�े, तर आपण 
सुMारणदे्वारे नव्�े तर क्षमेद्वारे मोक्ष /ोMत राहू आणिण आजारी लोकांच्या उपचारासाठी आत्म्याऐ�जी 
पदाथा,चा अ�लंब करू. ख्रि:श्चन वि�ज्ञानाच्या ज्ञानाद्वारे, उच्च अथा,न,े मनषु्यांपयtत पो�ोचल्या�र, ते 
पदाथा,तून नव्�े, तर दै�ी तत्त्�, दे�ाकडून शि/कण्याचा प्रयत्न करतील, ख्रि:स्त, सत्य, उपचार आणिण बचत 
/क्ती म्�णून कसे प्रदर्शि/ंत करा�े.

4. 454 : 17-23

दे� आणिण मनुष्या�रील प्रेम �े उपचार आणिण शि/क्षण या दोन्�ीमध्ये खरे प्रोत्सा�न आ�े. प्रमे प्रेरणा देते, 
प्रका/ देते, विनयुक्त करते आणिण माग, दाख�ते. योग्य �ेतू वि�चारांना आणिण बळ आणिण भाषण आणिण कृतीचे 
स्�ातंत्र्य देतात. प्रमे �ी सत्याच्या �ेदी�र पुरोवि�त आ�े. नश्वर मनाच्या पाण्या�र दै�ी प्रमे वि5रण्यासाठी 
Mीराने प्रतीक्षा करा आणिण परिरपूण, संकल्पना तयार करा.

�ा बायबलचा Mडा स्�तंत्र प्लेनवि5ल्ड ख्रि:श्चन सायन्स चच,ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमMील 
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5. 230 : 1-10

जर आजार खरा असेल तर तो अमरत्�ाचा आ�े; सत्य असल्यास, तो सत्याचा एक भाग आ�े. सत्याची 
गुण�त्ता किकं�ा श्र्च्त्तिस्थती नष्ट करण्याचा तुम्�ी ड्रग्सस� किकं�ा त्याशि/�ाय प्रयत्न कराल का? परंतु जर आजारपण 
आणिण पाप �े भ्रम आ�ेत, तर या नश्वर स्�प्नातून किकं�ा भ्रमातून जागृत �ोणे आपल्याला आरोग्य, पवि�त्रता 
आणिण अमरत्� प्राप्त करेल. �े प्रबोMन म्�णजे ख्रि:स्ताचे कायमचे येणे, सत्याचे प्रगत स्�रूप, जे चूक काढून 
टाकते आणिण आजारी लोकांना बरे करते. �े मोक्ष आ�े जे दे�ाद्वारे प्राप्त �ोते, दै�ी तत्त्�, प्रमे, जसे की ये/ूने 
दाख�ले आ�े.

6. 366 : 12-19

ज्या �ैद्यात आपल्या सोबत्याबद्दल स�ानुभूती ना�ी तो मान�ी स्ने�ाचा अभा� आ�े, आणिण आपल्याकडे असे 
वि�चारण्याचे प्रेविषतीय �ॉरंट आ�े: "जो आपल्या भा�ा�र प्रमे करत ना�ी ज्याला त्याने पावि�ले आ�े, तो ज्याला 
पावि�ले ना�ी त्याच्या�र तो पे्रम कसा करू /कतो?" �ा आध्यात्मित्मक स्ने� नसल्यामुळे, धिचविकत्सकाचा दै�ी 
मना�र वि�श्वास नसतो आणिण के�ळ उपचार /क्ती प्रदान करणाऱ्या असीम प्रेमाची त्याला मान्यता नसते.

7. 248 : 26-29

आपण वि�चारात परिरपूण, मॉडेल तयार केले पावि�जे आणिण त्यांना सतत प�ा�े, अन्यथा आपण ते कMी�ी 
भव्य आणिण उदात्त जी�नात कोरणार ना�ी.

8. 326 : 3-11

जर आपल्याला ख्रि:स्ताचे, सत्याचे अनुसरण करायचे असेल तर ते दे�ाच्या विनयुक्तीच्या मागा,ने असले पावि�जे. 
ये/ू म्�णाला, "जो माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो, मी जी कृत्ये करतो तो देखील करील." जो उगमस्थानापयtत 
पो�ोचेल आणिण प्रत्येक आजारा�र दै�ी उपाय /ोMेल, त्याने दुसऱ्या रस्त्याने वि�ज्ञानाच्या टेकडी�र चढण्याचा 
प्रयत्न करू नये. स�, विनसग, मान�ाला दे�ाचे प्रमे शि/क�ते, परंतु मनुष्य दे�ा�र परम प्रमे करू /कत ना�ी 
आणिण आध्यात्मित्मक गोष्टीं�र संपूण, प्रमे ठे�ू /कत ना�ी, तर भौवितक गोष्टीं�र प्रेम करतो किकं�ा आध्यात्मित्मक 
गोष्टींपेक्षा त्या�र अधिMक वि�श्वास ठे�तो.

9. 304 : 3-15

�े अज्ञान आणिण खोटे वि�श्वास आ�े, जे भौवितक गोष्टींच्या भा�न�ेर आMारिरत आ�े, जे आध्यात्मित्मक सौंदय, 
आणिण चांगुलपणा लप�तात. �े समजून घेऊन पौल म्�णाला: "ना मरण, ना जी�न, ना �त,मान, ना येणाऱ्या 

�ा बायबलचा Mडा स्�तंत्र प्लेनवि5ल्ड ख्रि:श्चन सायन्स चच,ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमMील 
विSस्टिस्टकल कोटे/न्स आणिण ख्रि:श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Sप्चस,मMील सुMारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.



रवि��ारचा बायबल पाठ, जुलाई 31, 2022                                                                                                              पषृ्ठ 7
वि�षय — प्रमे

गोष्टी, ना उंची, ना खोली, ना इतर कोणते�ी प्राणी, आपल्याला दे�ाच्या प्रेमापासून �ेगळे करू /कणार 
ना�ीत." �ा ख्रि:श्चन वि�ज्ञानाचा शिसद्धांत आ�े: दै�ी प्रेम त्याच्या प्रकटीकरणापासून किकं�ा �स्तूपासून �ंधिचत राहू 
/कत ना�ी; त्या आनदंाचे दु:खात रूपांतर �ोऊ /कत ना�ी, कारण दु:ख �ा आनंदाचा स्�ामी ना�ी. चांगले 
�ाईट कMीच उत्पन्न करू /कत ना�ी; ती गोष्ट कMी�ी मनाची विनर्मिमतंी करू /कत ना�ी आणिण जी�नाचा 
परिरणाम मृत्यूमध्ये �ोतो. परिरपूण, मनुष्य - दे�ाद्वारे /ाशिसत, त्याचे परिरपूण, तत्त्� - पापरवि�त आणिण /ाश्वत आ�े.

10.   410 : 14-21

दे�ा�रील आपल्या वि�श्वासाची प्रत्येक चाचणी आपल्याला अधिMक मजबूत करते. भौवितक श्र्च्त्तिस्थती�र आत्म्याद्वारे
मात करणे जिजतके कठीण �ाटते विततकेच आपला वि�श्वास अधिMक मजबूत आणिण आपले प्रमे अधिMक /ुद्ध 
असा�े. प्रेविषत जॉन म्�णतो: "प्रमेात भीती नसते, परंतु परिरपूण, प्रेम भीती काढून टाकते. ... जो घाबरतो तो 
प्रमेात परिरपणू, �ोत ना�ी." येथे ख्रि:श्चन वि�ज्ञानाची विनणिश्चत आणिण प्रेरिरत घोषणा आ�े.

11.   286 : 9-15

गुरु म्�णाले, "कोणी�ी विपत्याकडे [अत्मिस्तत्�ाचे दै�ी तत्त्�] येत ना�ी, परंतु माझ्याद्वारे," ख्रि:स्त, जी�न, सत्य, 
प्रमे; कारण ख्रि:स्त म्�णतो, "मीच माग, आ�े." या मूळ माणसाने, ये/ूने /ारीरिरक कारणे पवि�ल्यापासून 
/े�टपयtत बाजूला ठे�ली. त्याला मावि�त �ोते की दै�ी तत्�, प्रमे, जे का�ी �ास्तवि�क आ�े ते विनमा,ण करते 
आणिण विनयंवित्रत करते.

12.   265 : 3-15

सत्य आणिण प्रेमाचा खजिजना �ाढल्यामुळे मनषु्याला आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्� प्रमाणानुसार समजते. नश्वरांनी 
दे�ाणिभमुख गुरुत्�ाकष,ण केले पावि�जे, त्यांचे स्ने� आणिण उदिद्दष्टे आध्यात्मित्मक �ाढली पावि�जेत, - त्यांनी 
अत्मिस्तत्�ाच्या व्यापक व्याख्यांच्या ज�ळ असणे आ�श्यक आ�े, आणिण अनंताची का�ी योग्य जाणी� प्राप्त 
करणे आ�श्यक आ�े, - जेणेकरून पाप आणिण मृत्यू टाळता येईल.

आत्म्यासाठी �स्तू सोडून जाण्याची �ी �ैज्ञाविनक भा�ना, कोणत्या�ी प्रकारे मनुष्याला दे�तेमध्ये आत्मसात 
करणे आणिण त्याची ओळख गमा�णे सूधिचत करत ना�ी, परंतु मनुष्याला वि�स्तारिरत व्यशिक्तमत्�, वि�चार आणिण 
कृतीचे व्यापक क्षते्र, अधिMक वि�स्तृत प्रेम, उच्च आणिण अधिMक प्रदान करते. कायम /ांतता.

13.   248 : 29-32

विनस्�ाथ�पणा, चांगुलपणा, दया, न्याय, आरोग्य, पवि�त्रता, प्रमे - स्�गा,चे राज्य - आपल्यामध्ये राज्य करू द्या 
आणिण पाप, रोग आणिण मतृ्यू ते /े�टी ना�ीसे �ोईपयtत कमी �ोतील.
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14.   225 : 21-22

प्रमे मशुिक्तदाता आ�े.

दैविनक कत,व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ,ना

दररोज प्राथ,ना करणे �े या चच,मMील प्रत्येक सदस्याचे कत,व्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्�ा�े आणिण माझ्यापासून स�, पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे /ब्द स�, मान�जातीचे स्ने� समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

�ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच,च्या सदस्यांच्या �ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रि:श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�Mांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंMुता,  दान/ूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच,मMील सदस्यांनी
दररोज स�, प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदे/नातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा,ने  प्रभावि�त  �ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ,ना
करा�ी.

चच, मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत,व्याची सतक, ता

आSमक  मानशिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल,क्ष करणे �े या चच,मMील प्रत्येक सदस्याचे कत,व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय �ोईल.

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

�ा बायबलचा Mडा स्�तंत्र प्लेनवि5ल्ड ख्रि:श्चन सायन्स चच,ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमMील 
विSस्टिस्टकल कोटे/न्स आणिण ख्रि:श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Sप्चस,मMील सुMारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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