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रवि��ारी मे 1, 2022

वि�षय — अनंतकाळची शि�क्ष

सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंवि!ता 19 : 14

"माझ्या �ब्दांनी आणि' माझ्या वि�चांरांनी तुला आनंद व्!ा�ा असे मला �ाटते. परमेश्वरा, तू माझा खडक आ!ेस.
मला �ाच�'ारा फक्त तूच आ!ेस."

उत्तरदायी �ाचन: 2 पते्र 1 : 2-8

2 दे�आणि' आपला प्रभु ये�ू याच्या ओळखीमुळे तुम्!ाला दे�ाची कृपा � �ांवित वि�पुल प्रमा'ात लाभो.
3 जे का!ी जी�नासंबंधी � दे�ाच्या भक्तीसंबंधी आ!े ते स�: आम्!ाला ये�ूच्या दै�ी सामर्थ्याया:ने दिदले आ!े. 

कार' ज्यानेआम्!ाला त्याच्या स्�त:च्या गौर�ाने � चांगुलप'ाने बोलवि�ले आ!े त्याला आम्!ी 
ओळखतो.

4 या गोष्टींच्या म्!'जे गौर� �चांगुलप' यांच्याद्वारे दे�ाने आपल्याला फार म!ान आणि' मौल्या�ान असे 
आ�ी�ा:दाचे अणिभ�चन दिदले आ!े यासाठी की,त्याच्याद्वारे आम्!ी दे�ासारखे व्!ा�े आणि' जगातील दुष्ट 
लोकांच्या �ासनामंुळे ना�ापासून सुटका करुन घ्या�ी.

5 म्!'ून याकार'ासाठी आपल्या कडून !ोता !ोईल ते प्रयत्न करुन देण्यात उदारप'ाची, वि�श्वासात 
चांगुलप'ाची, चांगुलप'ात ज्ञानाची,

6 ज्ञानात आत्मसंयमनाची, आत्मसंयमात धीराची आणि' धीरात दे�ाच्या प्रामाणि'क से�ेची भर घाला.
7 आणि' दे�ाच्याप्रामाणि'क से�ेस बंधूप्रीतीची � बंधुप्रीतीस प्रीतीची जोड द्या.
8 जर या स�: गोष्टी तमुच्यात असतील � या गोष्टी �ाढतअसतील तर त्या तुम्!ाला विPया�ील � फळ 

दे'ारे लोक करुन आपल्या प्रभु ये�ू ख्रिRस्ताच्या ज्ञानात परिरप'ू: करतील.

!ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिRश्चन सायन्स चच:ने तयार केला !ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि!लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटे�न्स आणि' ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड !ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस:मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ!े.
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धडा उपदे�

बायबल पासून

1. 2 पते्र 3: 9

9 दे� त्याच्या अणिभ�चनाची परिरपूतa करण्यासाठी उ�ीर ला�'ार ना!ी. जसे का!ी लोकांना 
�ाटते,परंतु तो आमच्या�ी धीराने �ागतो. कार' आपल्यापैकी को'ाचा ना� व्!ा�ा असे त्याला 
�ाटत ना!ी. �ास्तवि�क स�:लोकांनी पश्चात्ताप करा�ा असे त्याला �ाटते.

2. स्तोत्रसंवि!ता 51: 1-3 (से :), 6-8 (से ;), 10-13

1 दे�ा, माझ्या�र दया कर, तुझ्या अवित�य प्रमेळ दयाळूप'ाने आणि' तुझ्या कृपेने माझी पापे पुसून टाक.
2 दे� माझे अपराधीप' खर�डून घाल�ून टाक. माझी पापे धुऊन टाक, मला पुन्!ा स्�च्छ कर.
3 मी पाप केले !े मला मा!ीत आ!े. ती पापे मला ने!मी दिदसतात.
6 दे�ा, मी खरोखरच प्रामणि'क व्!ा�े असे �ाटत असेल तर �!ा'प' माझ्या आत खोल�र ठे�.
7 मला �ुध्द करण्यासाठी तू एजोब �नस्पती �ापर आणि' वि�धी कर. मला आंघोळ घाल म्!'जे मी 

बफपdक्षा �ुभ्र !ोईन.
8 मला सुखी कर, पुन्!ा आनंदी कसे व्!ायचे ते मला सांग. तू जी !ाडे चिचरडून टाकलीस ती पुन्!ा आनंदी 

!ोऊ दे.
10 दे�ा माझ्यात पवि�त्र ह्दय विनमा:' कर. माझा आत्मा पनु्!ा बल�ाली कर.
11 मला दूर लोटू नकोस आणि' तुझा पवि�त्र आत्मा माझ्यातून काढून घेऊ नकोस.
12 मी तुझ्या मदतीमुळे आनंदी झालो, मला पुन्!ा तुझा आनंद दे, माझा आत्मा सबळ कर आणि' तुझ्या 

आज्ञा पाळ'ारा कर.
13 पापी लोकांनी कसे रा!ा�े अ�ी तुझी इच्छा आ!े त्याप्रमा'े मी त्यांना शि�क�ीन. आणि' ते तुझ्याकडे 

परत येतील दे�ा, मला खुनी समजू नकोस.

3. प्रेविषतांचीं कृत्यें 9 : 1-15, 17, 18, 22 (�ौल)

1 �ौल यरु�लेममध्ये प्रभूच्या अनुयायांना अजून!ी धमका�ण्याचा � जिज�े मारण्याचा प्रयत्न करीत !ोता.
म्!'ून तो प्रमुख याजकांकडे गेला.

2 �ौलाने त्याला दिदचिमष्क येथील सभास्थानातील यहूदी लोकांना पत्र शिलवि!ण्यास सांविगतले. �ौलाला 
प्रमुख याजकाकडून दिदचिमष्क येथील रिरव्रस्ताच्या अनुयायांना पकडण्यासाठी अचिधकार पावि!जे !ोता. 

!ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिRश्चन सायन्स चच:ने तयार केला !ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि!लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटे�न्स आणि' ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड !ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस:मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ!े.
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जर त्याला तेथे को'ी वि�श्वास'ारा, मग तो पुरुष असो अथ�ा स्त्री, सापडले असते तर त्याने त्यांना 
अटक करुन यरु�लेमला आ'ले असते.

3 मग �ौल दिदचिमष्काला गेला. जेव्!ा तो �!राज�ळ आला तेव्!ा एकाएकी आका�ातून फारच प्रखर 
प्रका� त्याच्याभो�ती चमकला.

4 �ौल जचिमनी�र पडला, एक �ा'ी त्याच्या�ी बोलताना त्याने ऐकली, �ौला, �ौला! तू माझा छळ का 
करतोस?

5 �ौल म्!'ाला, प्रभु तू को' आ!ेस? ती �ा'ी म्!'ाली, मी ये�ू आ!े, ज्याचा तू छळ करीत आ!ेस तो 
मीच आ!े.

6 आता ऊठ आणि' नगरात जा. तुला काय करायचे आ!े, !े तुला तेथे को'ी तरी सांगेल.
7 जी मा'से �ौलाबोबर प्र�ास करीत !ोती, ती तेथेच स्तब्ध उभी रावि!ली. त्या लोकांनी आ�ाज ऐकला, 

प' त्यांना को'ी दिदसले ना!ी.
8 �ौल जचिमनी�रुन उठला. त्याने डोळे उघडले, प' त्याला का!ीच दिदसेना. म्!'ून जे लोक त्याच्या 

बरोबर !ोते, त्यांनी त्याचा !ात धरुन त्याला दिदचिमष्क �!रात नेले.
9 तीन दिद�सांपतqत �ौलाला का!ीच दिदसत नव्!ते. त्याने का!ीच खाल्ले किकं�ा प्यायले ना!ी.
10 दिदमष्कमध्ये ये�ूचा एक अनुयायी !ोता. त्याचे ना� !नन्या !ोते. प्रभु त्याच्या�ी एका दृष्टान्तात बोलला: 

तो म्!'ाला, !नन्या! !नन्याने उत्तर दिदले, मी आ!े, प्रभु!
11 प्रभु !नन्याला म्!'ाला, ऊठ आणि' नीट ना�ाच्या रस्तया�र जा. तेथे यहूदाचेघर �ोध � तास:सहून 

आलेल्या �ौल ना�ाच्या व्यशिक्तबद्दल वि�चार. सध्या तो तेथे आ!े � प्राथ:ना करीत आ!े.
12 �ौलाने दृष्टान्त पावि!ला आ!े. त्यात !नन्या ना�ाचा मनुष्य आपल्याकडे आला असून आपल्या�र !ात 

ठे�ीत आ!े, असे त्याला दिदसले. � त्यानंतर त्याला पुन्!ा दृष्टी प्राप्त झाली, असे त्याला दिदसले.
13 परंतु !नन्याने उत्तर दिदले, प्रभु मी त्या मनुष्यावि�षयी अनेक लोकांच्या तोंडून ऐकले आ!े. यरु�लेम 

येथील तुइया संतां�ी तो विकती �ाईट रीतीने �ागला !े मी ऐकले आ!े.
14 आणि' आता जे तुझ्या ना�ा�र वि�श्वास ठे�तात, अ�ा लोकांना बांधून नणे्यासाठी प्रमुख याजकाकडून 

अचिधकारपत्र घेऊन !ा �ौल येथे आला आ!े.
15 परंतु प्रभु म्!'ाला, जा! एका म!त्�ाच्या कामाकरिरता मी त्याला विन�डले आ!े, माझ्यावि�षयी त्याने 

राजांना, यहूदी लोकांना, आणि' दुसऱ्या राष्ट्रांना सांविगतले पावि!जे.
17 !नन्या विनघाला, आणि' यहूदाच्या घरी गेला. त्याने �ौलाच्या डोक्या�र !ात ठे�ला आणि' म्!टले, �ौला, 

माझ्या बंधू, प्रभु ये�ूने मला पाठवि�ले. ज्याने तुला इकडे येत असता रस्त्या�र द�:न दिदले त्यानेच मला 
तुझ्याकडे पाठवि�ले, ये�ूने मला पाठवि�ले यासाठी की, तुला पुन्!ा पा!ता या�े � पवि�त्र आत्म्याने तू 
भरला जा�ास.

18 लागलीच खपल्यासारखे का!ी तरी �ौलाच्या डोळ्यां�रुन खाली पडले, आणि' त्याला पुन्!ा दृष्टी आली 
�ौल तेथून उठल्या�र त्याचा बास्टिप्तस्मा करण्यात आला.

!ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिRश्चन सायन्स चच:ने तयार केला !ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि!लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटे�न्स आणि' ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड !ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस:मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ!े.
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22 परंतु �ौल अचिधकाचिधक सामर्थ्याय:�ाली !ोत गेला. त्याने !े शिसद्ध केले की, ये�ू !ाच रिरव्रस्त आ!े. आणि' 
त्याचे पुरा�े इतके सबळ !ोते की, दिदचिमष्क येथील यहूदी त्याच्याबरोबर �ाद घालू �कले ना!ीत.

4. 1 करिरंथकरांस 1: 1 (से 2nd,)

1 दे�ाच्या इच्छेप्रमा'े ख्रिRस्त ये�ूचा प्रविषत !ोण्याकरिरता विन�डलेला,

5. 1 करिरंथकरांस 2 : 1-5

1 म्!'ून बंधूनो, जेव्!ा मी तुमच्याकडे आलो, तेव्!ा मी दे�ाचे र!स्यमय सत्य मान�ी ज्ञानाने किकं�ा 
�कृ्तत्�कलेने सांगण्यासाठी आलो ना!ी.

2 कार' तुमच्यामध्ये असताना फक्त ये�ू ख्रिRस्त आणि' तो!ी �धस्तंभा�र ख्रिखळलेला याशि��ाय क�ाचे!ी 
ज्ञान असू नये असा मी विनश्र्च्य केला आ!े.

3 तेव्!ा मी तुमच्याकडे अ�क्तप'ाने, भीवितयुक्त असा � थर थर कापत आलो आ!े.
4 माझे भाष' � संदे� !े मन �ळवि�'ाऱ्या मान�ी ज्ञानाद्वारे दिदलेले नव्!ते, ते आत्मा आणि' सामर्थ्याय: यांचा

पुरा�ा असलेले !ोते.
5 यासाठी की, तुमचा वि�श्वास मान�ी ज्ञाना�र नव्!े तर दे�ाच्या सामर्थ्याय:�र असा�ा.

6. 1 करिरंथकरांस 15 : 9, 10

9 कार' प्रेविषतांमध्ये मी कविनष्ठ आ!े, मी प्रेविषत म्!'ून घणे्याच्यासुद्धा योग्यतेचा ना!ी, कार' दे�ाच्या 
मंडळीचा मी छळ केला.

10 प' दे�ाच्या दयेने मी जो आ!े तो मी (प्रेविषत) आ!े. आणि' त्याची माझ्या�रची कृपा व्यथ: गेली ना!ी, 
उलट त्या स�ाqपेक्षा अचिधक काम मी केले आ!े, कर'ारा मी नव्!तो, तर दे�ाची दया जी माझ्याबरोबर 
!ोती, ती करीत !ोती.

7. गलतीकरांस 5: 1, 13, 16-20 (से 3rd,), 22, 23

1 आम्!ी  स्�ातंत्र्यात  रा!ा�े  म्!'ून  ख्रिRस्ताने  आम्!ांला  मकु्त  केले,  म्!'ून  स्थिस्थर  रा!ा.  आणि'
विनयम�ास्त्राच्या जु�ाच्यागुलामविगरीचे ओझे पुन्!ा लादून घेऊ नका.

13 परंतु  स्�तंत्रतेमध्ये  रा!ा�े  म्!'ून  तुम्!ा  बंधूना  दे�ाने  बोला�ले  आ!े.  फक्त तुमच्या  दे!ाला  जे
आ�डते ते करण्याची एकसबब म्!'ून तुमच्या स्�ातंत्र्याचा उपयोग करु नका. त्याऐ�जी प्रीवितमध्ये
एकमेकांची से�ा करा (दास व्!ा).

16 प' मी म्!'तो: तमु्!ी आत्म्यात चाला, आणि' तुम्!ी दे!ाच्या पापी इच्छा पू': कर'ार ना!ी.
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17 कार' आपला दे!ज्याची इच्छा करतो ते आत्म्यावि�रुद्ध आ!े, आणि' आत्मा जी इच्छा करतो, ती
दे!ावि�रुद्ध आ!ेत. परिर'ाम म्!'ून तुम्!ांलाजे करा�यास पावि!जे ते करता येत ना!ी.

18 प' जर तमु्!ी आत्म्याकडून चालवि�ले जाता तर तुम्!ी विनयम�ास्त्राधीन ना!ी.
19 दे!ाची कम� तर उघड आ!ेत, ती म्!'जे, जारकम:, अ�ुद्धता, कामातुरप'ा,
20 मूर्तितंपूजा, चेटूक, दे्वष,
22 प' आत्मा या गोष्टी विनमा:' करतो:  प्रीवित,  आनदं,  �ांवित,  स!न�ीलता,  दयाळूप'ा,चांगुलप'ा,

वि�श्वास,
23 सौम्यता � आत्मसंयमन. अ�ा गोष्टीवि�रुद्ध विनयम�ास्त्र ना!ी.

वि�ज्ञान आणि' आरोग्य

1. 35 : 30 फक्त

प्रमेाची रचना पापी सुधारण्यासाठी आ!े.

2. 6 : 11-16

पापाचा परिर'ाम म्!'ून दु:ख विनमा:' कर'े, !े पापाचा ना� करण्याचे साधन आ!े. जोपयqत भौवितक जी�न 
आणि' पापा�रील वि�श्वास नष्ट !ोत ना!ी तोपयqत पापातील प्रत्येक कशिथत आनदं त्याच्या समतुल्य �ेदनांपेक्षा 
अचिधक प्रदान करेल. स्�गा:त पो!ोचण्यासाठी, अस्तिस्तत्�ाची सुसंगतता, आप' असण्याचे दै�ी तत्� समजून 
घेतले पावि!जे.

3. 39 : 31-7

जोपयqत पापाच्या सुखा�र वि�श्वास आ!े तोपयqत पापाची प्रथा को' थांब�'ार? जेव्!ा मनुष्य एकदा कबूल 
करतात की �ाईटाला आनंद चिमळत ना!ी, तेव्!ा ते त्यापासून दूर जातात. वि�चारातून तु्रटी काढून टाका, आणि' 
ती प्रभा�ी !ो'ार ना!ी. प्रगत वि�चार�ंत आणि' धमा:णिभमानी ख्रिRश्चन, ख्रिRश्चन उपचार आणि' त्याचे वि�ज्ञान याची
व्याप्ती आणि' प्र�ृत्ती ओळखून, त्यांना पाठिठंबा देतील. दुसरा म्!'ेल: "या �ेळेसाठी तुझ्या मागा:ने जा; जेव्!ा 
माझ्याकडे सोयीस्कर !ंगाम असेल तेव्!ा मी तुला बोला�ीन."

4. 324 : 7-26
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जोपयqत मनुष्याची सुसं�ाद आणि' अमरता अचिधक स्पष्ट !ोत ना!ी तोपयqत आपल्याला ईश्वराची खरी कल्पना 
प्राप्त !ोत ना!ी; आणि' �रीर त्या�र काय विनयंत्र' करते ते प्रवितकिबंविबत करेल, मग ते सत्य असो की चूक, समज
असो �ा वि�श्वास, आत्मा असो किकं�ा �स्तू. म्!'ून "आता त्याच्या�ी परिरचिचत व्!ा आणि' �ांत रा!ा." सा�ध, 
सा�ध आणि' सा�ध र!ा. माग: सरळ आणि' अरंुद आ!े, ज्यामुळे दे� !े एकमे� जी�न आ!े !े समजू �कते. !े 
दे!ा�ी एक युद्ध आ!े, ज्यामध्ये आप' पाप, आजारप' आणि' मृत्यू�र वि�जय चिमळ�ला पावि!जे, एकतर येथे 
किकं�ा नंतर, - नक्कीच, आप' आत्म्याचे, किकं�ा दे�ातील जी�नाचे ध्येय गाठण्यापू�a.

पौल सुरु�ातीला ये�ूचा शि�ष्य नव्!ता तर ये�ूच्या अनुयायांचा छळ कर'ारा !ोता.  जेव्!ा सत्य पवि!ल्यांदा
त्याला  वि�ज्ञानात  दिदसले,  तेव्!ा  पॉलला  आंधळा  करण्यात  आला  आणि'  त्याचे  अंधत्�  जा'�ले;  परंतु
आध्यास्तित्मक प्रका�ाने  ल�करच त्याला ये�ूच्या उदा!र'ाचे आणि' शि�क�'ींचे अनुसर' करण्यास सक्षम
केले,  आजारी लोकांना बरे केले आणि' संपू': आशि�या मायनर,  ग्रीस आणि' अगदी �ा!ी रोममध्ये ख्रिRस्ती
धमा:चा प्रचार केला.

5. 326 : 23 – 3 (पषृ्ठ 328)

टास:सच्या �ौलने माग: पावि!ले - ख्रिRस्त किकं�ा सत्य - जेव्!ा त्याच्या अविनणिश्चत अचिधकाराची भा�ना आध्यास्तित्मक 
अथा:ने प्राप्त झाली, जी ने!मीच योग्य असते. मग मा'ूस बदलला. वि�चाराने एक उदात्त दृष्टीकोन गृ!ीत धरला 
आणि' त्याचे जी�न अचिधक आध्यास्तित्मक बनले. ज्यांचा धम: त्याला समजला ना!ी अ�ा ख्रिRश्चनांचा छळ 
करताना त्याने केलेली चूक त्याला कळली आणि' त्याने नम्रतेने पॉल !े न�ीन ना� घेतले. त्याने प्रथमच प्रमेाची 
खरी कल्पना पावि!ली आणि' दै�ी वि�ज्ञानाचा धडा शि�कला.

�ाईटामध्ये �ाश्वत आनदं ना!ी !े समजून घेऊन आणि' वि�ज्ञानानुसार चांगल्या गोष्टींबद्दल आपुलकी प्राप्त 
करून सुधार'े येते, जे दै�ी मन असताना आनदं किकं�ा �ेदना, भूक किकं�ा उत्कटता या दोन्!ीपैकी का!ी!ी 
असू �कत ना!ी !े अमर सत्य प्रकट करते. सुख, �ेदना किकं�ा भीती या खोट्या समजुती आणि' मान�ी 
मनातील स�: पापी भूक नष्ट करू �कतात आणि' करू �कतात.

दे्वष, बदला घेण्यात आनंद �ोध'े !े विकती दयनीय दृश्य आ!े! �ाईट !ी का!ी�ेळा मा'साची योग्याची 
स�dच्च संकल्पना असते, जोपयqत त्याची चांगल्या�रची पकड मजबूत !ोत ना!ी. मग तो दुष्टप'ाचा आनदं 
गमा�तो आणि' तो त्याचा त्रास !ोतो. पापाच्या दुःखातून सुटण्याचा माग: म्!'जे पाप कर'े थांब�'े. दुसरा 
माग: ना!ी. पाप म्!'जे �ेदनेच्या घामाने पुसून टाकल्या जा'ाऱ्या प�ूची प्रवितमा. !ा एक नैवितक �ेडेप'ा आ!े
जो मध्यरात्री आणि' �ादळी �ाऱ्यास! कोला!ल करण्यासाठी पुढे सरसा�तो.
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भौवितक इदंि�यांना, ख्रिRश्चन वि�ज्ञानाच्या कठोर मागण्या अ�ास्त� �ाटतात; परंतु मनुष्य !े जा'ून घेण्यासाठी 
घाई करत आ!ेत की जी�न !े दे� आ!े, चांगले आ!े आणि' �ास्तवि�कतेमध्ये �ाईटाला मान�ी किकं�ा दै�ी 
अथ:व्य�स्थेत स्थान किकं�ा �क्ती ना!ी.

शि�क्षेच्या भीतीने मा'ूस कधीच प्रामाणि'क बनला ना!ी. चुकीचा सामना करण्यासाठी आणि' बरोबर घोविषत 
करण्यासाठी नैवितक धैय: आ�श्यक आ!े. प' ज्याच्याकडे नवैितक धैया:पेक्षा जास्त प्रा'ी आ!े आणि' ज्याला 
चांगल्याची खरी कल्पना ना!ी अ�ा मा'साची आप' सुधार'ा क�ी कर'ार? मान�ी चेतनेद्वारे, मनषु्याला 
आनदं चिमळवि�ण्यासाठी भौवितक साधन �ोधण्यात त्याची चूक पट�ून द्या. कार' स�ा:त सविPय मान�ी 
वि�द्या�ाखा आ!े. ते भा�नांना सूचिचत करू द्या आणि' मा'साच्या नवैितक कत:व्याची सुप्त भा�ना जागृत करू 
द्या आणि' अं�ांनुसार, तो मान�ी भा�नेच्या आनंदाची �ून्यता आणि' भौवितक किकं�ा भौवितक गोष्टींना �ांत 
कर'ाऱ्या आध्यास्तित्मक भा�नेची भव्यता आणि' आनदं जा'ून घईेल. मग तो फक्त जतन !ो'ार ना!ी, प' 
जतन केले आ!े.

6. 329 : 21-2

वि�ज्ञानात ढोंगीप'ा ना!ी. तत्� अत्या�श्यक आ!े. मान�ी इच्छेने तुम्!ी त्याची थट्टा करू �कत ना!ी. वि�ज्ञान 
!ी दै�ी माग'ी आ!े, मान�ाची ना!ी. न!ेमी बरोबर, त्याचे दै�ी तत्� कधी!ी पश्चात्ताप करत ना!ी, परंतु चूक 
�म�ून सत्याचा दा�ा कायम ठे�ते. दै�ी दयेची क्षमा म्!'जे चुकांचा ना�. जर पुरुषांना त्यांचा खरा 
अध्यास्तित्मक स्त्रोत स�: आ�ी�ा:द आ!े असे समजले, तर ते अध्यात्माचा आश्रय घेण्यासाठी संघष: करतील 
आणि' �ांती चिमळ�तील; परंतु नश्वर मन ज्या तु्रटीमध्ये जिजतके खोल जाते विततकेच अध्यात्माचा वि�रोध 
विततकाच तीव्र !ोतो, जोपयqत चूक सत्याकडे येत ना!ी.

दै�ी वि�ज्ञानाचा मान�ी प्रवितकार त्या प्रमा'ात कमकु�त !ोतो कार' मनुष्य सत्यासाठी चूक सोडून देतात 
आणि' के�ळ वि�श्वासाची जागा घेतात.

7. 242 : 1-14

पश्चात्ताप, आध्यास्तित्मक बास्टिप्तस्मा आणि' पुनज:न्म याद्वारे, नश्वरांनी त्यांच्या भौवितक वि�श्वासांना आणि' खोट्या 
व्यशिक्तमत्त्�ाचा त्याग केला. !ा फक्त काळाचा प्रश्न आ!े जेव्!ा "त्यांच्यातील ल!ानापासून मोठ्यांपयqत ते स�: 
मला [दे�ाला] ओळखतील." पदाथा:च्या दाव्यांना नकार दे'े !े आत्म्याच्या आनंदाकडे, मान�ी स्�ातंत्र्याकडे 
आणि' �रीरा�र अंवितम वि�जयाच्या दिद�ेने एक मोठे पाऊल आ!े.

!ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिRश्चन सायन्स चच:ने तयार केला !ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि!लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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स्�गा:कडे जाण्याचा एकच माग: आ!े, सुसं�ाद आ!े आणि' दै�ी वि�ज्ञानातील ख्रिRस्त आपल्याला !ा माग: 
दाख�तो. चांगले, दे� आणि' त्याचे प्रवितकिबंब यापेक्षा - दुसरे को'ते!ी �ास्त� जा'ून घे'े - जी�नाचे दुसरे 
को'ते!ी भान नस'े, आणि' तथाकशिथत �ेदना आणि' इदंि�यांच्या आनंदापेक्षा श्रेष्ठ !ो'े.

8. 442 : 25-28

सेंट पॉल म्!'तो, "तसे भीतीने कापत तुमचे तार' पू': !ोण्यासाठी काय: करीत रा!ा." ये�ू म्!'ाला,
“ल!ान कळपा णिभऊ नको, कार' तुम्!ांला त्याचे राज्य द्या�े !े दयाळू विपत्याला समधानाचे �ाटते."

दैविनक कत:व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ:ना

दररोज प्राथ:ना कर'े !े या चच:मधील प्रत्येक सदस्याचे कत:व्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि' प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्!ा�े आणि' माझ्यापासून स�: पापां�र राज्य करु द्या; आणि'
तुझे �ब्द स�: मान�जातीचे स्ने! समृद्ध करु आणि' 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 मा'सा�र राज्य करते;  आणि' एक ख्रिRश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दान�ूरप'ा आणि' क्षमा यामध्ये. या चच:मधील 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

!ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिRश्चन सायन्स चच:ने तयार केला !ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि!लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटे�न्स आणि' ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड !ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस:मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ!े.
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कत:व्याची सतक: ता

आPमक  मानशिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर'े,  आणि'  दे�,  त्याचा  नेता  आणि'
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सर'े किकं�ा दुल:क्ष कर'े !े या चच:मधील प्रत्येक सदस्याचे कत:व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय !ोईल.

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

_____________________

!ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिRश्चन सायन्स चच:ने तयार केला !ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि!लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटे�न्स आणि' ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड !ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस:मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ!े.


