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सोनेरी मजकूर:  मलाखी 2: 10

"आपल्या स�ा)चे �डील एकच नाहीत का? एका दे�ाने आपल्याला विनमा-ण केले नाही का?"

उत्तरदायी �ाचन: यशया 42: 5-9
अन�ुाद  32: 6
स्तोत्रसंविहता 100: 3
स्तोत्रसंविहता 95: 6

5 परमेश्वराने, खऱ्या दे�ाने या गोष्टी सांविगतल्या: परमेश्वराने आकाश विनमा-ण केले. परमेश्वराने ते 
जगा�र पसरले. पथृ्�ी�रील प्रत्येक गोष्ट त्यानेच विनमा-ण केली. पथृ्�ी�रील स�- लोकात त्याने प्राण 
घातला, चालणाऱ्या प्रत्येक माणसात चैतन्य घातले.

6 मी, परमेश्वराने, तुला योग्य गोष्टी करण्यासाठी बोलावि�ले आहे. मी तुझा हात धरीन आणिण तुझे 
रक्षण करीन. मी लोकांबरोबर केलेल्या कराराची तू खूण असशील. स�ा-ना प्रकाश देणाऱ्या 
दिदव्यासारखा तू असशील.

7 आंधळ्यांचे डोळे तू उघडशील आणिण ते पाहू शकतील. खूप लोक तुरंगात आहेत, त्यांना तू मकु्त 
करशील. खूप लोक अंधारात राहतात, त्यातून तू त्यांना बाहेर काढशील.

8 मी परमेश्वर आहे माझे ना� यहो�ा, मी माझे गौर� दुसऱ्यांना देणार नाही. माझ्याकरिरता असलेली 
स्तुती मी मतूIच्या (खोट्या दे�ांच्या) �ाट्याला येऊ देणार नाही.

9 काही गोष्टी घडतील असे मी सुर�ातीलाच सांविगतले होते त्या गोष्टी घडल्या आणिण आता काही 
गोष्टी घडायच्या पू�Iच मी त्याबद्दल सांगत आहे आणिण भवि�ष्यात तसेच घडेल.

6 मूख- आणिण विनबु-द्ध जन हो, परमेश्वराशी असे �ागता? तो तर तुमचा विपता, विनमा-ता कता- आणिण धता-
तोच.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविRल्ड ख्रिTश्चन सायन्स चच-ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्\कल को\ेशन्स आणिण ख्रिTश्चन सायन्स \ेक्स्\बुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की \ू द स्क्रिस्क्रप्चस-मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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3 परमेश्वरच दे� आहे हे लक्षात घ्या. त्यानेच आपल्याला विनमा-ण केले. आपण त्याची माणसे आहोत.
आपण त्याची मेंढरे आहोत.

6 चला, आपण त्याची �ाकून उपासना करु या. ज्या दे�ाने आपल्याला विनमा-ण केले त्याची स्तुती 
करु या.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. यशया 44: 24

24 तू आता आहेस तसा तुला परमेश्वराने बनवि�ले. तू आईच्या गभा-त असताना परमेश्वराने हे केले. 
परमेश्वर म्हणतो, मी, परमेश्वराने प्रत्येक गोष्ट विनमा-ण केली. मी स्�त: आकाश तेथे ठे�ले आणिण 
माझ्यासमोर जमीन पसरली.

2. यशया 43: 1 (भीती)-3 (से:), 10-13, 15

1 याकोब, 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 पाठीशी असतो. जेव्हा तू नद्या ओलांडशील तेव्हा इजा 
होणार नाही. आगीमधून चालताना तुला भाजणार नाही. ज्�ाळा तुला पोळणार नाहीत.

3 का? कारण मी स्�त: तुझा परमेश्वर आहे. मी, इस्राएलचा पवि�त्र दे� तुझा तारणहार आहे. मी तुझ्या 
मोबदल्यात मिमसर देश दिदला. तुला माझा करण्यासाठी मी इलिथओविपआ � सेबा यांचे दान केले.

10 परमेश्वर म्हणतो, तमु्ही लोक माझे साक्षीदार आहात. मी विन�डलेले तमु्ही लोक माझे से�क आहात 
माझ्या�र वि�श्वास ठे�ायला लोकांना तुम्ही मदत करा�ी म्हणून मी तमु्हाला विन�डले आहे. ‘मीच तो 
आहे,’ मीच खरा दे� आहे. हे तमु्हाला कळा�े म्हणून मी तुमची विन�ड केली. माझ्याआधी कोणी दे� 
नव्हता आणिण माझ्यानंतर कोणी दे� नसेल.

11 मी स्�त:च परमेश्वर आहे मी एकमे� आहे. दुसरा कोणीही तारणकता- नाही. मीच एक\ा आहे.
12 तुमच्याशी बोलला तो मीच होतो. मी तुम्हाला �ाच�ले मी तमु्हाला त्या गोष्टी सांविगतल्या आहेत. तुमच्या 

पाठीशी कोणी परका नव्हता. तमु्हीच माझे साक्षीदार आहात. मी दे� आहे. परमेश्वर स्�त:च हे बोलला.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविRल्ड ख्रिTश्चन सायन्स चच-ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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13 मीच अक्षय असतो. मी जे काही करतो, ते कोणीही बदलू शकत नाही. माझ्या सामथ्या-पासून लोकांना 
कोणीही �ाच�ू शकत नाही.

15 मी परमेश्वर तुमचा पवि�त्र दे� आहे. मी इस्राएल विनर्मिमंले. मी तुमचा राजा आहे.

3. योहान 1: 1-5, 10-14

1 जगाची उत्पलित्त होण्यापू�I शब्दअस्तिस्तत्�ात होता. तो शब्द दे�ाबरोबर होता. आणिण शब्द दे� होता.
2 तो शब्द सुरू�ातीपासूनच दे�ाबरोबर होता.
3 त्याच्याद्वारे (शब्दाच्या) स�- काही विनमा-ण करण्यात आले त्याच्यालिश�ाय काहीच विनमा-ण करण्यात आले 

नाही.
4 त्याच्यामध्ये जी�न होते. ते जी�न जगातील लोकांसाठी प्रकाश असे होते.
5 हा प्रकाश अंधारात प्रकाशतो. पण त्या प्रकाशाला अंधाराने पराभूतकेले नाही.
10 शब्द अगोदरच जगात होता. त्याच्याद्वारेच जग विनमा-ण झाले. परंतु जगाने त्याला ओळखले नाही.
11 तो जगात आला, जे त्याचे स्�त:चे होते त्या लोकांकडे आला, परंतु त्याच्या स्�त:च्याच लोकांनी त्याला 

आपले मानले नाही.
12 काही लोकांनी त्याला आपले मानले. त्यांनी त्याच्या�र वि�श्वास ठे�ला. वि�श्वास ठे�णाऱ्या स�ा)ना त्याने 

दे�ाची मुले होण्याचा हक्क दिदला.
13 ही मुले लहान बालके जन्मतात तशी जन्मली नाहीत. त्यांचा जन्म आई�मिडलांच्या इच्छेने किकं�ा 

योजनेमुळे झाला नाही, तर त्यांचा जन्म दे�ाकडून झाला.
14 शब्द मनुष्य झाला आणिण आमच्यामध्ये राविहला. आम्ही त्याचे गौर� पाविहले. ते दे�विपत्याच्या एकमे� 

अशा पुत्राचे गौर� ख्रिTस्तालिश�ाय दुसरे असू शकत नाही. तो शब्द कृपा (दयाळूपणा) आणिण सत्य यांनी 
पूण-पणे भरला होता.

4. 2 करिरंथकरांस 1: 2-4

2 दे� आपला विपता आणिण प्रभु येशू ख्रिTस्त याजकडून कृपा � शांवित असो.
3 आपल्या प्रभु येशू ख्रिTस्ताचा दे� आणिण विपता, करुणायुक्त दे�विपता. तो सांत्�न करणारा दे� आहे.
4 तो आमच्या स�- कठीण काळात आमचे सांत्�न करतो; यासाठी की, आम्ही इतर लोकांचे त्यांच्या 

अडचणीत सांत्�न करु शकू. दे� जे सांत्�न आम्हाला देतो त्याच सांत्�नाने आम्ही इतरांचे सांत्�न करु 
शकतो.

5. योहान 5: 2 (से 1st ,), 5, 8, 9, 15, 16 (से 1st ,), 17-20, 24, 26
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2 यरुशलेमात एक तळे आहेत. त्या तव्व्याला लागून पाच पडव्या आहेत. (होत्या) यहूदिदभाषेत।त्या 
तव्�याला बेथेझाथाम्हणत. हे तळे मेंढरे ना�ाच्या �ेशीज�ळ आहे.

5 तेथे अडतीस �षu आजारी असलेला एक रोगी पडून होता.
8 मग येशू म्हणाला, उठून उभा राहा! आपली खा\ उचल आणिण चालू लाग.
9 तेव्हा तो रोगी ताबडतोब बरा झाला, तो आपली खा\ उचलून चालू लागला. हे स�- ज्या दिद�शी घडले 

तो शब्बाथाचा दिद�स होता.
15 नंतर तो मनुष्य तेथून विनघाला आणिण त्या यहूदी लोकांकडे परत गेला. त्याने त्यांना सांविगतले की, ज्याने 

त्याला बरे केले तो येशू आहे.
16 येशू शब्बाथ दिद�शी या गोष्टी करीत होता म्हणून यहूदी लोक यशूशी दुष्टपणे �ागू लागले.
17 परंतु येशू यहूदी लाकांना म्हणाला, माझा विपता नेहमीच काम करीत असतो � म्हणून मीही काम करेतो.
18 या�रुन यहूदी लोकांचा येशूला जिज�े मारण्याचा पक्क ाा विनश्चय झाला. ते म्हणाले, पविहली गोष्ट ही की, 

येशू शब्बाथासंबंधीचा विनयम मोडतो. दुसरे, ‘दे� माझा विपता आहे!’ असे तो म्हणाला. तो स्�त:ची दे�ाशी
बरोबरी करतो.

19 परंतु येशूने उत्तर दिदले, मी तुम्हांला खरे सांगतो. पतु्र जरी स�- करु शकत असला, तरीविपत्याच्या इच्छेला 
डा�लून एक\ा काही करु शकत नाही. विपता करतो त्या गोष्टी पुत्रही करेतो.

20 विपता पुत्रग�र प्रीवित करतो आणिण ज्या गोष्टी विपता करतो त्या स�- तो पतु्राला दाखवि�तो. हा मनुष्य बरा 
झाला, परंतु यापके्षाही मोठमोठ्या गोष्टी करण्याचे विपता पतु्राला दाख�ील. तेव्हा तमु्ही स�- जण चविकत 
व्हाल.

24 मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो: जो माझे ऐकतो आणिण ज्याने मला पाठवि�ले त्याच्या�र वि�श्वास ठे�तो 
त्याला अनंतकालचे जी�न मिमळेल. त्याला दोषी ठरवि�ले जाणार नाही. तर त्याने मरणातून विनघून 
जी�नात प्र�ेश केला आहे.

26 खुद्द विपत्यापासून (दे�ापासून) जी�नाचा लाभ होतो. म्हणून विपत्याने पतु्रालाही जी�न देण्याची देणगी 
दिदली आहे.

6. मत्तय 23: 9-12

9 आणिण जगातील कोणालाही विपता म्हणू नका. कारण तुमचा विपता एकच आहे � तो स्�गा-त आहे.
10 तमु्ही स्�त:ला ‘मालाक’ म्हणून घेऊ नका. तुमचा मालक ख्रिTस्त आहे.
11 तुमच्यातील जो से�क बनून तुमची से�ा करतो तो तुमच्यात स�ा-त मोठा होय.
12 जो स्�त:ला मोठा समजेल त्याला कमी लेखले जाईल. स्�त:ला लहान समजणारा प्रत्येक जण मोठा 

गणला जाईल.
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21 त्या क्षणी तो पवि�त्र आत्म्यात उल्हालिसत झाला, आणिण म्हणाला, हे विपत्या, स्�ागा-च्या आणिण पथृ्�ीच्या 
प्रभु मी तुझी स्तुवित करतो, कारण तू या गोष्टी ज्ञानी आणिण बुजिद्धमान लोकांपासून लप�ून ठे�ून त्या 
लहान बाळकांस प्रक\ केल्या आहेस. होय, विपत्या कारण तुला जे बरे �ा\ले ते तू केलेस.

22 माइया विपत्याने स�- गोष्टी माझ्यासाठी दिदल्या होत्या. आणिण पुत्र कोण आहे हे विपत्यालिश�ाय कोणालाच 
ठाऊक नाही. आणिण पुत्रालिश�ाय कोणालाही विपता कोण आहे हे माहीत नाही � ज्या कोणाला ते प्रग\ 
करण्याची पतु्राची इच्छा असेल त्यालाच Rक्त माहीत आहे.

8. यशया 51: 1 (से 3rd ,)

1 तमु्ही काही लोक चांगले जी�न जगण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करता. तमु्ही मदतीसाठी 
परमेश्वराकडे धा� घेता. माझे ऐका. तमु्ही तुमचे यांच्याकडे पाहा�े तुम्हाला ज्यापासून कापून काढले तो 
तो खडक आहे.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 63 : 5-11

वि�ज्ञानात मनुष्य हा आत्म्याचा अपत्य आहे. संुदर, चांगले आणिण शुद्ध हे त्याचे �ंश आहे. त्याचे मळू, 
नश्वरांसारखे, कू्रर अंतःप्रेरणेमध्ये नाही किकं�ा बुजिद्धमत्तेपय)त पोहोचण्यापू�I तो भौवितक परिरस्थिस्थतीतून जात 
नाही. आत्मा हा त्याचा आदिदम आणिण अंवितम स्त्रोत आहे; दे� त्याचा विपता आहे आणिण जी�न हा त्याच्या 
अस्तिस्तत्�ाचा विनयम आहे.

2. 31 : 4-11

देहाचे कोणतेही संबंध येशूने मान्य केले नाहीत. तो म्हणाला: "पथृ्�ी�र कोणालाही तुमचा विपता म्हणू नका, 
कारण तुमचा विपता एकच आहे, जो स्�गा-त आहे." त्याने पनु्हा वि�चारले: "माझी आई कोण आहे आणिण माझे 
भाऊ कोण आहेत," याचा अथ- तेच आहेत जे त्याच्या विपत्याची इच्छा पूण- करतात. त्याने कोणत्याही पुरुषाला 
�मिडलांच्या ना�ाने हाक मारल्याची आमच्याकडे नोंद नाही. त्याने आत्मा, दे�, एकमे� विनमा-ता म्हणून ओळखले
आणिण म्हणून स�ा)चा विपता म्हणून ओळखले.

3. 555 : 16-32

दे�ाचे प्रवितकिबंब असलेल्या मनुष्याच्या उत्पत्तीचा शोध घेणे म्हणजे ईश्वराच्या उत्पत्तीचा शोध घेण्यासारखे 
आहे, ते स्�तःचे अस्तिस्तत्� आणिण शाश्वत आहे. के�ळ नपुंसक त्र\ुीच आत्म्याला पदाथा-शी, चांगल्याला 
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�ाई\ाशी, अमरत्�ाला नश्वरतेशी जोडण्याचा प्रयत्न करेल आणिण या शम ऐक्याला माणूस म्हणेल, जणू मनषु्य 
दे�ता आणिण मान�ता या दोन्हींचे मन आणिण पदाथ- या दोघांचे अपत्य आहे. सृष्टी आध्यास्तित्मक आधारा�र 
दि\कून आहे. आपण आपले परिरपूण-तेचे मानक गमा�तो आणिण दे�तेची योग्य संकल्पना बाजूला ठे�तो, जेव्हा
आपण कबूल करतो की परिरपूण- हा अशा गोष्टीचा लेखक आहे जो अपूण- होऊ शकतो, दे� पाप करण्याची 
शक्ती देतो किकं�ा सत्य चूक करण्याची क्षमता प्रदान करतो. आमचे महान उदाहरण, येशू, अस्तिस्तत्�ाचे 
�ैयलिक्तक प्रक\ीकरण पुनस)चवियत करू शकले, जे मृत्यूमध्ये नाहीसे होत असल्याचे दिदसते. दे� हे मनुष्याचे 
जी�न आहे हे जाणून येशू �धस्तंभा�र चढ�ल्यानंतर स्�तःला अपरिर�र्तितंत करू शकला.

4. 544 : 13-17

वि�ज्ञानात, मन पदाथ- विनमा-ण करत नाही आणिण पदाथ- मनाची विनर्मिमंती करत नाही. कोणत्याही नश्वर मनाला 
विनमा-ण करण्याची किकं�ा नष्ट करण्याची शक्ती किकं�ा अमिधकार किकं�ा शहाणपण नाही. स�- काही एका मनाच्या, 
अगदी दे�ाच्या विनयंत्रणाखाली आहे.

5. 262 : 27-6

नश्वर कलहाचा पाया हा मनषु्याच्या उत्पत्तीची खो\ी जाणी� आहे. योग्य सुरु�ात करणे म्हणजे योग्य रीतीने 
समाप्त होणे. मेंदूपासून सुरू होणारी प्रत्येक संकल्पना खो\ी सुरू होते. दै�ी मन हे अस्तिस्तत्�ाचे एकमे� कारण
किकं�ा तत्� आहे. कारण पदाथा-त, नश्वर मनात किकं�ा भौवितक स्�रूपात अस्तिस्तत्�ात नाही.

मत्य- हे अहंकारी असतात. ते स्�त: ला स्�तंत्र कामगार, �ैयलिक्तक लेखक आणिण दे�ता तयार करू शकत नाही
किकं�ा करू शकत नाही अशा गोष्टीचे वि�शेषामिधकार प्राप्त प्र�त-क मानतात. नश्वर मनाची विनर्मिमंती भौवितक 
आहे. के�ळ अमर अध्यास्तित्मक मनुष्य सृष्टीच्या सत्याचे प्रवितविनमिधत्� करतो.

6. 547 : 19-22

भौवितक उत्क्रांती सूमिचत करते की महान प्रथम कारण भौवितक बनले पाविहजे आणिण नंतर एकतर मनाकडे 
परतले पाविहजे किकं�ा धूळ आणिण शून्यात गेले पाविहजे.

7. 524 : 28-29

आत्मा त्याच्या वि�रुद्ध, पदाथ- वि�कलिसत करू शकतो आणिण पदाथा-ला पाप आणिण दुःख सहन करण्याची क्षमता 
देऊ शकतो?

8. 69 : 2-7
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मनषु्य आणिण वि�श्व हे आत्म्यापासून उत्क्रांत झाले आहेत आणिण आध्यास्तित्मक आहेत हे �ैज्ञाविनक सत्य दै�ी 
वि�ज्ञानात विनणिश्चत आहे आणिण हे पुरा�े आहे की पाप आणिण रोगाची भा�ना गमा�ल्या�रच मनुष्यांना 
आरोग्याची भा�ना प्राप्त होते. मनषु्य हा सृष्टीकता- आहे असे मानत असताना मनुष्याला दे�ाची विनर्मिमंती 
कधीच समजू शकत नाही.

9. 178 : 8 Rक्त, 18-27

आनु�ंलिशकता हा कायदा नाही.

नश्वर मन, पदाथा-तील सं�ेदनांच्या आधारे काय- करते, हे प्राणी चंुबकत्� आहे; परंतु हे तथाकलिथत मन, ज्यातून 
स�- �ाई\ गोष्टी येतात, स्�तःला वि�रोध करतात आणिण शे�\ी वि�ज्ञानात व्यक्त केलेल्या शाश्वत सत्याला किकं�ा 
दै�ी मनाला बळी पडा�े. ख्रिTश्चन वि�ज्ञानाबद्दलच्या आपल्या समजुतीच्या प्रमाणात, आपण आनु�ंलिशकतेच्या 
वि�श्वासापासून मुक्त झालो आहोत, पदाथ- किकं�ा प्राणी चंुबकत्�ातील मनाची; आणिण आपण त्याच्या काल्पविनक 
शक्तीच्या पापाला अमरत्�ाच्या स्थिस्थतीबद्दलच्या आपल्या आध्यास्तित्मक समजाच्या प्रमाणात विन:शस्त्र करतो.

10.   259 : 22-31

नश्वर वि�चार त्याच्या स्�तःच्या प्रवितमा प्रसारिरत करतो आणिण मान�ी भ्रमांनंतर त्याची संतती तयार करतो. 
दे�, आत्मा, आध्यास्तित्मकरिरत्या काय- करतो, भौवितक नाही. मेंदू किकं�ा पदाथ- कधीच मान�ी संकल्पना तयार 
करत नाहीत. कंपन म्हणजे बुजिद्धमत्ता नव्हे; म्हणून तो विनमा-ता नाही. शुद्ध, परिरपूण- आणिण मिचरस्थायी 
कल्पना, दै�ी मनाद्वारे दै�ी वि�ज्ञानाद्वारे प्रसारिरत केल्या जातात, जे सत्यासह त्रु\ी सुधारतात आणिण 
आध्यास्तित्मक वि�चार, दै�ी संकल्पनांची मागणी करतात, जेणेकरून ते सुसं�ादी परिरणाम देऊ शकतील.

11.   257 : 12-21

मन कल्पनांमध्ये स्�तःची समानता विनमा-ण करते आणिण कल्पनेचा पदाथ- हा अ-बुजिद्धमान पदाथा-चा मानला 
जाणारा पदाथ- होण्यापासून खूप दूर असतो. म्हणून Rादर माइंड हा पदाथा-चा जनक नाही. भौवितक सं�ेदना 
आणिण मान�ी संकल्पना अध्यास्तित्मक कल्पनांचे भौवितक वि�श्वासांमध्ये भाषांतर करतील आणिण असे म्हणतील 
की अनंत तत्त्�ाऐ�जी एक मान��ंशीय दे�, - दुसऱ्या शब्दांत, दै�ी प्रेम, - पा�साचा विपता आहे, "ज्याने 
थेंबांना जन्म दिदला आहे. द�," जो "त्याच्या मोसमात माझारोथला जन्म देतो" आणिण "आक्\-रसला त्याच्या 
मुलांसह माग-दश-न करतो."

12.   135 : 9-10

के�ळ अध्यास्तित्मक उत्क्रांती दै�ी शक्तीच्या व्यायामासाठी योग्य आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविRल्ड ख्रिTश्चन सायन्स चच-ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्\कल को\ेशन्स आणिण ख्रिTश्चन सायन्स \ेक्स्\बुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की \ू द स्क्रिस्क्रप्चस-मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, जून 19, 2022                                                                                                              पषृ्ठ 8
वि�षय — मान�ासह वि�श्वाची उत्क्रांती अणुशक्तीने झाली आहे का?

13.   264 : 13-31

जसजसे मनुष्य दे� आणिण मनुष्यावि�षयी अमिधक योग्य दृविष्टकोन प्राप्त करतात, सृष्टीच्या बहुवि�ध �स्तू, ज्या पू�I 
अदृश्य होत्या, दृश्यमान होतील. जेव्हा आपल्याला हे समजते की जी�न हा आत्मा आहे, कधीही किकं�ा 
कोणत्याही पदाथा-त नाही, तेव्हा ही समज आत्म-पूण-तमेध्ये �ाढेल, स�- काही दे�ामध्ये शोधेल, चांगले आणिण 
इतर कोणत्याही जाणी�ेची गरज नाही.

आत्मा आणिण त्याची विनर्मिमंती ही अस्तिस्तत्�ाची एकमे� �ास्तवि�कता आहे. पदाथ- आत्म्याच्या सूक्ष्मदश-काखाली 
अदृश्य होतात. सत्यामुळे पाप दि\कत नाही, आणिण आजारपण आणिण मृत्यू�र येशूने मात केली, ज्याने ते चुकीचे 
स्�रूप असल्याचे लिसद्ध केले. अध्यास्तित्मक जी�न आणिण आशी�ा-द हेच एकमे� पुरा�े आहेत, ज्याद्वारे आपण 
खरे अस्तिस्तत्� ओळखू शकतो आणिण स�--शोषक आध्यास्तित्मक प्रेमातून मिमळणारी अकथनीय शांती अनुभ�ू 
शकतो.

जेव्हा आपण ख्रिTश्चन वि�ज्ञानातील माग- लिशकतो आणिण माणसाचे आध्यास्तित्मक अस्तिस्तत्� ओळखतो, तेव्हा आपण 
दे�ाची विनर्मिमंती पाहू आणिण समजून घेऊ, - पथृ्�ी, स्�ग- आणिण मान�ाचे स�- �ैभ�.

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 शब्द स�- मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच- मॅन्युअल, अनचु्छेद 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 ख्रिTश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविRल्ड ख्रिTश्चन सायन्स चच-ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्\कल को\ेशन्स आणिण ख्रिTश्चन सायन्स \ेक्स्\बुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की \ू द स्क्रिस्क्रप्चस-मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�षय — मान�ासह वि�श्वाची उत्क्रांती अणुशक्तीने झाली आहे का?

प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच-मधील सदस्यांनी
दररोज स�- प्रकारच्या �ाई\ापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा-ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ-ना
करा�ी.

चच- मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत-व्याची सतक- ता

आक्रमक  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, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविRल्ड ख्रिTश्चन सायन्स चच-ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्\कल को\ेशन्स आणिण ख्रिTश्चन सायन्स \ेक्स्\बुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की \ू द स्क्रिस्क्रप्चस-मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


