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रवि��ारी मे 15, 2022

वि�षय — नश्वर आणि� अमर

सोनेरी मजकूर:  रोमकरांस 6: 23

"दे�ाची ख्रि स्त येशूमध्ये दिदलेली मोफत दे�गी म्ह�जे अनंतकाळचे जी�न आहे."

उत्तरदायी �ाचन: स्तोत्रसंविहता 23: 1-6

1 परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला ज्याचीगरज आहे ते मला नेहमी मिमळत राहील.
2 तो मला विहरव्या कुर�ात झोपू देतो. तो मला संथ पाण्याज�ळ नेतो.
3 तो त्याच्या ना�ाच्या भल्यासाठी माझ्या आत्म्याला न�ी शक्ती देतो. तो खरोखरच चांगला आहे हे 

दाख�ण्यासाठी तो मला, चांगुलप�ाच्या मागा@ने नेतो.
4 मी जरी थडग्यासारख्याभया� अंधकाराने भरलेल्या दरीतून गेलो तरी मला कसल्याही संकटाचे 

भय �ाट�ार नाही का? कार� परमेश्वरा, तू माझ्याबरोबर आहेस. तुझी काठी आणि� आकडी माझे 
सांत्�न करतात.

5 परमेश्वरा, तू माझे ताट माझ्या शंत्रूसमोर त्यार केलेस तू माझ्या डोक्या�र तेल घातलेस माझा प्याला
आता भरुन �ाहू लागला आहे.

6 माझ्या उरलेल्या आयुष्यात चांगुलप�ा आणि� दया सदै� माझ्या बरोबर असतील. आणि� मी 
परमेश्वराच्या मदंिदरात अनंतकाळापयMत बसेन.

धडा उपदेश

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि श्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रि श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस@मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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बायबल पासून

1. योहान 3 : 16 (दे�), 17

16 होय, दे�ाने जगा�र ए�ढी प्रीवित केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिदला. दे�ाने आपला पतु्र
यासाठी दिदला की, जो को�ी त्याच्या�र वि�श्वास ठे�तो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला 
अनतंकाळचे जी�न मिमळा�े.

17 दे�ाने आपल्या पतु्राला जगात पाठवि�ले. जगाचा न्याय करण्यासाठी दे�ाने आपला पतु्र पाठवि�ला 
नाही, तर आपल्या पुत्राद्वारे जगाचे तार� व्हा�े यासाठी दे�ाने त्याला जगात पाठवि�ले.

2. योहान 4 : 1, 3-7, 9-11, 13-26 

1 परुश्यांनी हे ऐकले की, येशू योहानापके्षा अमिधक लोकांना बास्टिप्तस्मा देऊन लिशष्य करुन घेत आहे.
3 म्ह�ून येशू यहूदीयातून विनघून परत गालील प्रांतात गेला.
4 गालीलाकडे जाताना येशूला शोमरोन प्रांतातून जो�े लागले.
5 शोमरोनातील सूखार ना�ाच्या गा�ात येशू आला. याकोबाने आपला मुलगा योसेफ याला दिदलेल्या 

शेताज�ळ हे गा� आहे.
6 याकोबाची वि�हीर तेथे होती. लांबच्या प्र�ासामळेु येशू थकला होता. म्ह�ून येशू वि�हीरीज�ळ बसला. ती

दुपारची �ेळ होती.
7 तव्हा पा�ी नणे्यासाठी एक शोमरोनीस्त्री त्या वि�हीरी�र आली. येशू वितला म्ह�ाला. मला प्या�यास 

पा�ी दे.
9 ती शोमरोनी स्त्री म्ह�ाली, तमु्ही यहूदी आहात आणि� मी तर एक शोमरोनी स्त्री आहे. तमु्ही माझ्या 

हातून पा�ी प्या�यास मागता याचे मला मोठे आश्चय@ �ाटते. यहूदी लोकांचे शोमरोनी लोकांशी 
सलोख्याचे संबंध नव्हते.

10 येशूने उत्तर दिदले, दे� काय दान देतो यावि�षयी तुला माहीत नाही आणि� तुझ्या हातून पाणि� माग�ारा 
को� हे देखील तुला माहीत नाही. तुला जर या गोष्टी माहीत असत्या तर तूच माझ्याकडे माविगतले 
असतेस. आणि� मी तुला जिज�ंत पा�ी दिदले असते.

11 ती म्ह�ाली, महाराज, जिज�ंत पा�ी तुम्हांला कोठून मिमळ�ार? वि�हीर तर फार खोल आहे. आणि� पा�ी 
काढण्यासाठी तुमच्याज�ळ पोहरा �गैरे काही नाही.

13 येशू म्ह�ाला, जो को�ी हे पा�ी विपईल त्याला पुन्हा तहान लागेल.
14 परंतु मी जे पा�ी देतो ते पा�ी जो विपईल त्याला कधीही तहान लाग�ार नाही. मी दिदलेले पा�ी त्याच्या 

अंतया@मी जिज�ंत पाण्याच्या झऱ्यासारखे होईल. त्या पाण्यामळेु त्याला अनंतकाळचे जी�न मिमळेल.
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15 ती स्त्री येशूला म्ह�ाली, महाराज, ते पा�ी मला द्या, म्ह�जे मला पुन्हा तहान लाग�ार नाही. आणि� 
पा�ी आ�ण्यासाठी मला इकडे परत या�े लाग�ार नाही.

16 येशूने वितला सांविगतले. जा, तुझ्या पतीला घेऊन इकडे ये!
17 ती स्त्री म्ह�ाली, मला पती नाही. येशू वितला म्ह�ाला, “हे तू बरोबर सांविगलेस की, तुला न�रा नाही.
18 खरे तर तुझे पाच पती झाले, आणि� आता तू ज्याच्याबरोबर राहतेस तो तुझा पती नाही. तेव्हा तू मला 

सत्यच सांविगतलेस.
19 ती स्त्री म्ह�ाली, महाराज, मला आता कळले की, तमु्ही एक संदेष्टा आहात.
20 आमचे �ाड�डील या डोंगरा�र उपासना करीत. परंतु तमु्ही यहूदी लोक म्ह�ता की, यरुशलेम हीच ती 

जागा आहे जेथे लोकांनी उपासना केली पाहीजे.
21 येशू म्ह�ाला, बाई, माझ्या�र वि�श्वास ठे�! अशी �ेळ येत आहे की, आपल्या विपत्याची (दे�ाची) उपासना

करण्यासाठी यरुशलेमला अगर या डोंगरा�र जाण्याची गरज पड�ार नाही.
22 जे तुम्हांला समजत नाही त्याची तुम्ही शोमरोनी उपासना करता. आम्ही यहूदी लोक कशाची उपासना 

करतो हे आम्हांला चांगले कळते, कार� यहूदी लोकांकडूनच तार� येते.
23 असा काळ येत आहे की, खरे उपासक आत्म्याने � खरेप�ाने विपत्याची उपालना करतील. तशी �ेळ 

आता आलेली आहे. आणि� तशाच प्रकारचे उपासक विपत्याला पाविहजेत.
24 दे� आत्मा आहे. म्ह�ून त्याच्या उपासकांनी आत्म्याने � खरेप�ाने त्याची उपासना केली पाविहजे.
25 ती स्त्री म्ह�ाली, मशीहा ये�ार आहे हे मला माहीत आहे. मशीहा येईल तेव्हा तो आम्हांला प्रत्थेक गोष्ट 

समाजा�ून सांगेल.
26 येशू म्ह�ाला, ती व्यलिक्त तुझ्याशी आता बोलत आहे. मीच तो मशीहा आहे.

3. योहान 12 : 44-50

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.
48 जो माझा स्�ीकार करीत नाही � माझ्या �चनाप्रमा�े �ागत नाही त्याचा न्याय कर�ारा को�ी एक 

आहे, जे �चन मी बोललो तेच शे�टच्या दिद�शी त्याचा न्याय करील.
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.
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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.

4. 1 तीमथ्याला 1: 1 (पासून 2nd ,), 12 (आय)-16 

1 आपला तार�ारा दे� आणि� आपली आशा ख्रि स्त येशू यांच्या आजे्ञने ख्रि स्त येशूचा प्रेविषत पौल 
याजकडून

12 जो मला सामथ्य@ देतो त्या ख्रि स्त येशू आपल्या प्रभुचे मी उपकार मानतो कार� त्याने मला वि�श्वासू 
समजले आणि� त्याने मला त्याची से�ा करण्यासाठी विनयुक्त केले.

13 जरी मी पू�o किनंदा कर�ारा, मनस्ताप दे�ारा आणि� किहंसक होतो, तरी माझ्या�र दया दाखवि�ण्यात 
आली. तोपाMत मी वि�श्वास�ारा नव्हतो म्ह�ून अज्ञानामुळे मी तसा �ागलो.

14 परंतु वि�श्वास आणि� दया जी ख्रि स्त येशूमध्ये सापडते ती आपल्या प्रभुच्या कृपेने ओसंडून �ाविहली.
15 एक वि�श्वासनीय �चन आहे जे स्�ीकारा�यास पू�@प�े योग्य आहे. येशू ख्रि स्त पाप्यांना तारा�यास या 

जगात आला. मी त्या पाप्यातील पविहला आहे.
16 परंतु के�ळ याच हेतूने माझ्या�र दया दाखवि�ण्यात आली, यासाठी की माझ्यासारख्या अत्यंत �ाईट 

पाप्याच्या उदाहर�ा�रून, पुढील काळात जे त्याज�र वि�श्वास ठे�तील त्यांना अनंतकाळचे जी�न 
मिमळा�े.

5. 1 करिरंथकरांस 15: 50-57

50 बंधूनो, मी तुम्हांला सांगतो, आपल्या मांस � रक्त असलेल्या जविगक शरीराला दे�ाच्या राज्यात �ाटा 
मिमळू शकत नाही. तसे� वि�नाशीप� अवि�नाशीप�ाचा �ारसा मिमळ�ू शकत नाही.

51 पाहा! मी तुम्हांला एक रहस्यमय सत्य सांगत आहे. आप� स�@ मर�ार नाही. आप� स�@ बदलून जाऊ.
52 क्ष�ात, डोळ्यांची उघडझाप होते इतक्या ल�कर, जेव्हा शे�टचा क�ा@ �ाजेल, कार� क�ा@ �ाजेल 

आणि� मेलेले अवि�नाशीप�ात उठवि�ले जातील आणि� आप� जे अजूनही जिज�ंत आहोत ते बदलून 
जाऊ.

53 कार� या वि�नाशी शरीराने अवि�नाशीप� धार� करा�े आणि� या मत्य@ शरीराने अमरत्� धार� केलेच 
पाविहजे.

54 जेव्हा हे वि�नाशी शरीर अवि�नाशीप� धार� करील � हे मत्य@ शरीर अमरत्� धार� करील, तेव्हा पवि�त्र 
शास्त्रात सावंिगतल्याप्रमा�े होईल.“वि�जयात मर� विगळले गेले आहे.

55 अरे मर�ा तुझा वि�जय कोठे आहे? मर�, तुझी नांगी कोठे आहे?
56 मर�ाची नांगी पाप आहे आणि� पापाचे सामथ्य@ विनयमाशास्त्रापासून येते.
57 प� दे�ाला धन्या�ाद असो, जो प्रभु येशू ख्रि स्ताद्वारे आम्हाला वि�जय देतो!
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वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 42 : 26 (मध्ये)-28

…ख्रि श्चन वि�ज्ञानामध्ये खरा मनुष्य दे�ाद्वारे शालिसत असतो — चांगल्याद्वारे, �ाईट नव्हे — आणि� म्ह�ून तो 
नश्वर नसून अमर आहे.

2. 295 : 5-15

दे� मनुष्यासह वि�श्व विनमा@� करतो आणि� त्याचे संचालन करतो. वि�श्व अध्यात्मित्मक कल्पनांनी भरलेले आहे, 
ज्याचा तो उत्Uांत करतो, आणि� ते त्यांना घड��ाऱ्या मनाच्या आज्ञाधारक असतात. नश्वर मन अध्यात्माचे 
भौवितकात रूपांतर करेल आणि� नंतर या त्रुटीच्या मृत्यूपासून �ाचण्यासाठी मनषु्याच्या मूळ आत्म्याला पुनप्रा@प्त 
करेल. नश्वर हे दे�ाच्या स्�तःच्या प्रवितमेत विनमा@� झालेल्या अमरांसारखे नसतात; परंतु अमया@द आत्मा हा 
स�@स्� आहे, नश्वर चेतना शे�टी �ैज्ञाविनक सत्याला प्राप्त होईल आणि� नष्ट होईल आणि� परिरपू�@ आणि� कायमचे
अखंड असण्याची खरी जा�ी� दिदसून येईल.

3. 190 : 14-20

मान�ी जन्म, �ाढ, परिरपक्�ता आणि� क्षय हे मातीतून संुदर विहरव्या ब्लेडसह उग�लेल्या ग�तासारखे आहेत, 
नंतर ते कोमेजून त्याच्या मूळ शून्यतेकडे परत जातात. हे नश्वर भास क्षणि�क आहे; ते कधीही अमर अत्मिस्तत्�ात
वि�लीन होत नाही, परंतु शे�टी अदृश्य होते, आणि� अमर मनुष्य, आध्यात्मित्मक आणि� शाश्वत, �ास्तवि�क मनुष्य 
असल्याचे दिदसून येते.

4. 476 : 1-5, 10-20, 28-32

नश्वर हे  अमरांचे नकली आहेत.  ते दुष्टाची मुले आहेत,  किकं�ा एक दुष्ट,  जे घोविषत करतात की मनुष्याची
सुरु�ात मातीमध्ये किकं�ा भौवितक गभा@च्या रूपात होते. दै�ी वि�ज्ञानामध्ये, ईश्वर आणि� �ास्तवि�क मनषु्य दै�ी
तत्त्� आणि� कल्पना म्ह�ून अवि�भाज्य आहेत.

म्ह�ून मा�ूस नश्वर किकं�ा भौवितक नाही.  नश्वर अदृश्य होतील,  आणि� अमर,  किकं�ा दे�ाची मुले,  मनषु्याचे
एकमे� आणि� शाश्वत सत्य म्ह�ून प्रकट होतील.  मत्य@ हे दे�ाची पवितत मुले नाहीत.  त्यांची कधीही परिरप�ू@
स्थिस्थती  नव्हती,  जी नंतर  पुन्हा  प्राप्त  केली  जाऊ शकते.  ते,  नश्वर इवितहासाच्या  सुरु�ातीपासून,  "पापात
गभ@धार�ा  आणि�  अधमा@त  जन्मलेले"  होते.  मत्य@त्�  शे�टी  अमरत्�ात  विगळले  जाते.  अमर  मा�साच्या
मालकीच्या तथ्यांना स्थान देण्यासाठी पाप, आजारप� आणि� मृत्यू नाहीसे झाले पाविहजेत.
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दे�ाच्या मुलांबद्दल बोलतांना,  मनषु्यांच्या मुलांबद्दल नाही,  येशू म्ह�ाला, "दे�ाचे राज्य तमुच्यामध्ये आहे;"
म्ह�जेच,  सत्य आणि� प्रेम �ास्तवि�क मा�सामध्ये राज्य करतात,  हे दश@वि�ते की दे�ाच्या प्रवितमेतील मनुष्य
अखंड आणि� शाश्वत आहे.

5. 296 : 4-13

प्रगतीचा जन्म अनुभ�ातून होतो. हे नश्वर मा�साचे विपक�े आहे, ज्याद्वारे नश्वर अमरसाठी सोडला जातो. 
एकतर येथे किकं�ा यापुढे, दुःख किकं�ा वि�ज्ञानाने जी�न आणि� मनाशी संबंमिधत स�@ भ्रम नष्ट केले पाविहजेत आणि�
भौवितक भा�ना आणि� स्�त: चे पुनज@न्म केले पाविहजे. त्याच्या कृत्यांसह म्हातारा बंद ठे�ला पाविहजे. कामुक 
किकं�ा पापी काहीही अमर नाही. खोट्या भौवितक भा�नेचा आणि� पापाचा मृत्यू, सेंदि}य पदाथा@चा मृत्यू नव्हे, तो 
मनषु्य आणि� जी�न, सुसं�ादी, �ास्तवि�क आणि� शाश्वत प्रकट करतो.

6. 496 : 20-27

"मृत्यूचा डंका पाप आहे; आणि� पापाची ताकद हा कायदा आहे," - नश्वर वि�श्वासाचा कायदा, अमर 
जी�नाच्या तथ्यांशी युद्ध करतो, अगदी कबरला सांग�ारा आध्यात्मित्मक विनयम, "तुझा वि�जय कुठे आहे? ?" 
परंतु "जेव्हा या भ्रष्टाने अवि�नाशी धार� केले आहे, आणि� या नश्वराने अमरत्� धार� केले आहे, तेव्हा 
लिलविहलेले �चन सत्यात आ�ले जाईल, मृत्यू वि�जयाने विगळला गेला आहे."

7. 428 : 22-29

महान आध्यात्मित्मक सत्य बाहेर आ�ले पाविहजे की मा�ूस परिरपू�@ आणि� अमर आहे, नाही. आप� 
अत्मिस्तत्�ाची जा�ी� कायमस्�रूपी धार� केली पाविहजे आणि� ल�करच किकं�ा नंतर, ख्रि स्त आणि� ख्रि श्चन 
वि�ज्ञानाद्वारे, आप� पाप आणि� मृत्यू�र प्रभुत्� मिमळ�ले पाविहजे. मनषु्याच्या अमरत्�ाचा पुरा�ा अमिधक स्पष्ट 
होईल, कार� भौवितक वि�श्वासांचा त्याग केला जाईल आणि� असण्याची अमर तथ्ये स्�ीकारली जातील.

8. 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 अत्मिस्तत्�ाच्या दृविष्टकोनाला �य आणि� गडबड न करता
प्रमेळप�ा, ताजेप�ा आणि� सातत्य यामंध्ये आकार देऊ या.

9. 247 : 10-18

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि श्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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सौंदय@, तसेच सत्य, शाश्वत आहे; परंतु भौवितक गोष्टींचे सौंदय@ नाहीसे होते, नश्वर वि�श्वास म्ह�ून लुप्त आणि� 
क्ष�भंगुर. सानुकूल, लिशक्ष� आणि� फॅशन हे नश्वरांचे क्षणि�क मानक तयार करतात. अमरत्�, �य किकं�ा क्षय 
पासून मुक्त, स्�तःचे एक �ैभ� आहे - आत्म्याचे तेज. अमर पुरुष आणि� स्क्रिस्त्रया अध्यात्मित्मक भा�नांचे मॉडेल 
आहेत, परिरपू�@ मनाने रेखाटलेले आणि� प्रेमाच्या त्या उच्च संकल्पना प्रवितकिबंविबत करतात जे स�@ भौवितक 
भा�नांच्या पलीकडे आहेत.

10.   495 : 14-24

पापरविहत आनंद, - जी�नाची परिरप�ू@ सुसं�ाद आणि� अमरता, अमया@द दै�ी सौंदय@ आणि� एकही शारीरिरक 
सुख किकं�ा �ेदनालिश�ाय चांगुलप�ा, - हा एकमे� सत्य, अवि�नाशी मनुष्य आहे, ज्याचे अत्मिस्तत्� आध्यात्मित्मक 
आहे. अत्मिस्तत्�ाची ही स्थिस्थती �ैज्ञाविनक आणि� अखंड आहे, - एक परिरपू�@ता ज्यांना दै�ी वि�ज्ञानात ख्रि स्ताची 
अंवितम समज आहे त्यांच्याद्वारेच लक्षात येते. मृत्यू कधीही या अत्मिस्तत्�ाच्या स्थिस्थतीत घाई करू शकत नाही, 
कार� अमरत्� प्रकट होण्यापू�o मृत्यू�र मात केली पाविहजे, त्याच्या अधीन नाही.

11.  76 : 22-31

जेव्हा आजारप�ाचा किकं�ा पापाचा भ्रम तुम्हाला मोहात पाडतो तेव्हा दे� आणि� त्याच्या कल्पनेला मिचकटून 
राहा. त्याच्या प्रवितरूपालिश�ाय कशालाही तुमच्या वि�चारात राहू देऊ नका. भीती किकं�ा शंका या दोघांनीही तुमची
स्पष्ट जा�ी� आणि� शांत वि�श्वास या�र छाया पडू देऊ नका, की जी�नाची सुसं�ादी ओळख — जसे जी�न 
शाश्वत आहे — जी�न नसलेल्या को�त्याही �ेदनादायक भा�ना किकं�ा वि�श्वास नष्ट करू शकते. ख्रि श्चन 
वि�ज्ञानाला, भौवितक अथा@ऐ�जी, तुमच्या असण्याबद्दलच्या समजूतदारप�ाचे समथ@न करू द्या, आणि� ही समज 
त्रटुीला सत्यात बदलेल, मृत्यूच्या जागी अमरत्� आ�ेल आणि� वि�सं�ाद शांत करेल.

12.  288 : 27-28

वि�ज्ञान अमर मनुष्याच्या �ैभ�शाली शक्यता प्रकट करते, नश्वर इदंि}यांद्वारे अमया@दिदत.

दैविनक कत@व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी
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रोजची प्राथ@ना

दररोज प्राथ@ना कर�े हे या चच@मधील प्रत्येक सदस्याचे कत@व्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि� प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणि� माझ्यापासून स�@ पापां�र राज्य करु द्या; आणि�
तुझे शब्द स�@ मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि� 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 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 चच@मधील सदस्यांनी
दररोज स�@ प्रकारच्या �ाईटापासून �ा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

आUमक  मानलिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर�े,  आणि�  दे�,  त्याचा  नेता  आणि�
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सर�े किकं�ा दुल@क्ष कर�े 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 प्लेनविफल्ड ख्रि श्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रि श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस@मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


