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सोनेरी मजकूर:  इविर्फसकरांस 6 : 13

"म्$�ून दे�ाने टिदलेली संपू�  शस्रसामग्री घ्या. म्$�जे तमु्$ाला स�  ते केल्या�र टि'कून रा$ता येईल � �ाई'
टिद�स आल्या�र तमु्$ाला प्रवितकार करता येईल."

उत्तरदायी �ाचन: प्रक'ीकर� 12: 7-11
प्रक'ीकर� 19: 6

7 मग स्�गा त एक युद्ध झाले. मीखाएलआणि� त्याचे दूत त्या प्रचंड सापावि�रुद्ध लढले. साप � त्याचे 
दूत $े सुद्धात्यांच्याशी लढले.

8 प� साप विततका बल�ान नव्$ता. प्रचंड साप � त्याच्या दूतांना स्�गा तील त्यांचे स्थान 
गम�ा�ेलागले.

9 सापला आकाशातून खाली रे्फकण्यात आले. तो प्रचंड साप, सैतान म्$'लेला तोच तो जुना' साप 
$ोय. तो संपू� जगाला चक�तो. त्या सापाला त्याच्या दूतांस$ पृथ्�ी�र 'ाकण्यात आले.

10 मग मी आकाशातून एक मोठी �ा�ी ऐकली. ती म्$�ाली, “तार�, सामथ्य , आमच्या दे�ाचे राज्य 
आणि� त्याच्याख्रिJस्ताचा अधिधकार $ी आली आ$ेत. कार� आमच्या भा�ांना दोष ला��ारा जो 
अ$ोरात्र आमच्या दे�ासमोर त्यांनाशिशव्याशाप देत $ोता, याला खाली रे्फकण्यात आले आ$े. 
आमच्या दे�ासमोर तो आमच्या भा�ां�र टिद�स आणि� रात्र दोषारोपकरीत $ोता, त्याचा

11 आमच्या भा�ांनी कोकऱ्याच्या रक्ताने आणि� जे सत्य ते सांगत $ोते, त्या सत्याने पराभ� 
केला.त्यांनी त्यांच्या जिज�ां�र अवित प्रमे केले ना$ी. ते मर�ाला भ्याले ना$ी.

6 नंतर मोठ्या लोकसमुदायाच्या गज नेसारखा आ�ाज मी ऐकला, तो आ�ाज म$ापूराच्या आणि� 
मेघांच्या मोठयागडगडा'ासारखा $ोता. तो लोकसमुदास असे मोठ्याने म्$�त $ोता की: $ालेलुया!
कार� आमच्या स� समथ  दे�ाने सत्ता गाजवि�ण्यास सुरु�ात केली आ$े.

$ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच ने तयार केला $ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि$लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्'कल को'ेशन्स आणि� ख्रिJश्चन सायन्स 'ेक्स्'बुक, सायन्स अँड $ेल्थ वि�थ की 'ू द स्क्रिस्क्रप्चस मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ$े.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. मत्तय 6: 13 (ला :)

13 आम्$ांला परीक्षेत आ�ू नकोस तर आम्$ांला त्या दुष्टापासून सोडी�.

2. उत्पशित्त 3: 1-7 (ला ;), 8-13

1 परमेश्वर दे�ाने विनमा � केलेल्या स�  �न्य प्राण्यांमध्ये सप  $ा अवितशय धूत  आणि� हुषार $ोता. त्याला 
स्त्रीची र्फस��ूक करायची $ोती. त्या�ेळी सप  त्या स्त्रीशी बोलला � तो वितला म्$�ाला, स्क्रिस्त्रये, 
बागेतल्या को�त्या$ी झाडाचे र्फळ खाऊ नको असे दे�ाने तुला खरोखरच सांविगतले आ$े काय?

2 स्त्रीने सपा ला उत्तर टिदले, ना$ी. दे�ाने तसे म्$'ले ना$ी बागेतल्या झाडांची र्फळे आम्$ी खाऊ शकतो.
3 परंतु असे एक झाड आ$े की ज्याचे र्फळ आम्$ी खाता कामा नये दे�ाने आम्$ाला सांविगतले, बागेच्या 

मधोमध असलेल्या झाडाचे र्फळ तुम्$ी मुळीच खाऊ नका. त्या झाडाला स्पश $ी करु नका. ना$ीतर 
तमु्$ी मराल.

4 परंतु सप  त्या स्त्रीला म्$�ाला, तमु्$ी खरोखर मर�ार ना$ी.
5 कार� दे�ाला $े मा$ीत आ$े की जर तुम्$ी त्या झाडाचे र्फळ खाल तर बरे � �ाई' काय आ$े $े 

तमु्$ांला समजेल आणि� तुम्$ी दे�ासारखे व्$ाल.
6 स्त्रीने पावि$ले की ते झाड टिदसण्यात संुदर, त्याचे र्फळ खाण्यास चांगले � श$ा�प� दे�ारे आ$े म्$�ून 

वितने त्या झाडाचे र्फळ तोडून घेतले � खाल्ले. वितचा न�रा वितच्याबरोबर तेथे $ोता; तेव्$ा वितने त्या 
र्फळातून त्याला थोडे टिदले � त्याने ते खाल्ले.

7 तेव्$ा त्या दोघांचे डोळे उघडले � आप� नग्न आ$ो असे त्यांस समजले.
8 संध्याकाळी परमेश्वर बागेत विर्फरत $ोता. त्या�ेळी आदामाने आणि� त्याच्या बायकोने परमेश्वराचा 

आ�ाज ऐकला. आणि� त्याच्या नजरेस पडू नये म्$�ून ती दोघे परमेश्वरापासून बागेच्या झाडात लपली.
9 तेव्$ा परमेश्वराने आदामाला $ाक मारुन म्$'ले, तू कोठे आ$ेस?
10 तो म्$�ाला, बागेत मी तुझ्या चालण्याचा आ�ाज ऐकला � मला भीती �ा'ली कार� मी नग्न $ोतो 

आणि� म्$�ून मी लपलो.

$ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच ने तयार केला $ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि$लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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11 परमेश्वर त्याला म्$�ाला, तू नग्न आ$ेस $े तुला को�ी सांविगतले? ज्या वि�शेष झाडाचे र्फळ तू खाऊ 
नकोस अशी मी तुला आज्ञा टिदली $ोती त्या झाडाचे र्फळ तू खाल्लेस काय?

12 आदाम म्$�ाला, तू $ी स्त्री माझ्यासाठी मदतनीस म्$�ून टिदलीस. वितने त्या झाडाचे र्फळ मला टिदले 
आणि� म्$�ून मी ते खाल्ले.

13 मग परमेश्वर त्या स्त्रीला म्$�ाला, तू $े काय केलेस? ती स्त्री म्$�ाली, सपा ने मला भुरळ घालून 
र्फसवि�ले � म्$�ून मी ते र्फळ खाल्ले.

3. 1 थेस्सलनीकाकरांस 5 : 1-3 (ला 2nd ,), 4-6, 8 (�र 'ाक�े), 24

1 बंधूंनो, �ेळ आणि� तारीख�ार मी तुम्$ांला शिलवि$ण्याची गरज ना$ी.
2 कार� तुम्$ी स्�त:चे $े चांगल्या प्रकारे जा�ता की, प्रभूच्या परत येण्याचा टिद�स येईल. तो ज�ू काय 

रात्रीचा चोर जसा येतो तसा येईल.
3 जेव्$ा लोक म्$�तात, सगळीकडे शांतता � सुरणिक्षतता आ$े. तेव्$ा त्यांच्या�र अचानक वि�नाश 

ओढ�ेल!
4 परंतु बंधूनो, त्या टिद�साने चोराप्रमा�े अचानक येऊन आपल्याला गाठून आश्चया त 'ाका�े अशा प्रकारे 

आप� अंधारात ना$ी.
5 कार� तुम्$ी स� ज� प्रकाशाचे पुत्र आ$ात � टिद�साचे पुत्र आ$ा, आम्$ी अंधाराचे किकं�ा रात्रीचे ना$ी.
6 म्$�ून आप� इतरांसारखे झोपू नये. उल' आप� सा�ध राहू � आमच्या स्�त:�र ताबा ठे�ण्याचा 

प्रयत्न करु.
8 परंतु आप� टिद�साचे असल्याने स्�:�र ताबा ठे�ण्याचा प्रयत्न करु या. आप� वि�श्वास आणि� प्रीवितचे 

छातीला उरस्त्रा� घालू या. आणि� आमचे शिशरस्त्रा� म्$�ून तार�ाची आशा ठे�ू या.
24 दे� जो तुम्$ाला बोलावि�तो तो वि�श्वासू आ$े आणि� खरोखरच तो तसे करील.

4. मत्तय 26: 1-4, 14-16, 36-41, 46-50

1 येशूने या स�  बोधकथा सांगण्याचे संपवि�ल्यानंतर तो त्याच्या शिशष्यांना म्$�ाला,
2 पर�ा �ल्$ांड�ाचा स� आ$े $े तमु्$ांला मा$ीत आ$े. आणि� मनुष्याचा पुत्र �धस्तंभा�र ख्रिखळून जिज�े 

मारला जाण्यासाठी शत्रूच्या $ाती धरून टिदला जाईल.
3 मग मुख्य याजक आणि� लोकांचे �डील, प्रमुख याजकाच्या घरी जमले. प्रमुख याजकाचे ना� कयर्फा 

$ोते.
4 सभेत त्यांनी धूत प�े येशूला अ'क करण्याचा आणि� जिज�े मारण्याच्या क' केला.
14 बारा शिशष्यांपैकी एक यहूदा इस्कायrत मुख्य याजकांकडे गेला.
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15 यहूदा म्$�ाला, मी येशूला धरून तुमच्या $ाती टिदले तर तमु्$ी म$ा काय द्याल? तेव्$ा त्यांनी त्याला 
चादंीची तीस ना�ी टिदली.

16 तेव्$ापासून यहूदा येशूला धरून देण्याच्या संधीची �ा' पाहू लागला.
36 नंतर गेथशेमाने ना�ाच्या जागी येशू आपल्या शिशष्यांस$ गेला. येशू त्यांना म्$�ाला, मी थोडा पुढे जाऊन

प्राथ ना करीपयtत येथेच थांबा.
37 येशूने पेत्र आणि� दोन जब्दीचे पुत्र यांना आपल्याबरोबर यायला सांविगतले. यानंतर येशू मनातून र्फार 

दु:खी � व्याकूळ $ोऊ लागला.
38 येशू पेत्राला � जब्दीच्या दोघा पुत्रांना म्$�ाला, माझे दु:ख मला इतके झाले आ$े की, ते मला मारून 

'ाकील. येथे थांबा � माझ्याबरोबर जागे रा$ा.
39 तो थोडे अंतर पुढे गेला आणि� जधिमनी�र ओ��ून प्राथ ना करू लागला, $े माझ्या विपत्या, शक्य झाले 

तर $ा दु:खाचा प्याला माझ्यापुढून जाऊ दे, तथाविप, माझ्या इच्छेप्रमा�े नको तर तुझ्या इच्छेप्रमा�े $ोऊ
दे.

40 मग तो शिशष्यांकडे परत गेला तेव्$ा ते झोपी गेले आ$ेत असे त्याला आढळले. येशू पेत्राला म्$�ाला, 
तमु्$ा लोकांना माझ्याबरोबर एखादा तास$ी जागे रा$ता येत ना$ी काय?

41 आप� परीक्षेत पडू नये म्$�ून जागे रा$ा. आणि� प्राथ ना करीत रा$ा. यासाठी की तमु्$ी मो$ात पडू नये.
जे योग्य आ$े ते तुमचा आत्मा करी इच्छिच्छतो, प� तुमचे शरीर अशक्त आ$े.

46 उठा! आपल्याला विनघालेच पावि$जे. $ा पा$ा, मला धरून शत्रूंच्या $ाती दे�ारा येत आ$े.
47 येशू $े बोलत असतानाच बारा ज�ांपैकी एक जो यहूदा, तो तेथे आला. त्याच्याबरोबर बरेच लोक $ोते. 

मुख्य याजक, लोकांचे �डीलजन यांनी त्यांना पाढवि�ले $ोते. ते लोक तल�ारी � सो'े घेऊन आले $ोते.
48 येशूला वि�श्वासघाताने धरून लोकांच्या $ाती दे�ारा यहूदा याने $ाच येशू आ$े यावि�षयी एक खू� 

सांविगतली $ोती. यहूदा म्$�ाला, ज्या मनषु्याचे मी चंुबन घईेन तोच येशू $ोय; त्याला तुम्$ी धरा,
49 मग यहूदा येशूकडे गेला आणि� म्$�ाला, गुरूजी, आणि� यहूदाने येशूचे चंुबन घेतले.
50 येशू त्याला म्$�ाला, धिमत्रा, जे करण्यास आलास ते कर! मग ते येशूकडे आले. त्यांनी येशू�र $ात 

'ाकले � त्याला धरले.

5. याकोब 1 : 13, 14

13 को�ी$ी, जेव्$ा तो परीक्षेत पडतो, तेव्$ा असे म्$�ू नये की, $े संक' दे�ाने माझ्या�र आ�ले. कार� 
दे�ाला �ाई' गोष्टींचा मो$ पड�ार ना$ी आणि� तो को�ाला$ी मो$ात पाडत ना$ी.

14 तर प्रत्येक ज� त्याच्या स्�त:च्या इच्छेनुसार मो$ात पडतो. तो आकृष्ट केला जातो � मो$ात पडतो.

6. याकोब 4: 7, 8

$ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच ने तयार केला $ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि$लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्'कल को'ेशन्स आणि� ख्रिJश्चन सायन्स 'ेक्स्'बुक, सायन्स अँड $ेल्थ वि�थ की 'ू द स्क्रिस्क्रप्चस मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ$े.
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7 म्$�ून स्�त:ला दे�ाच्या स्�ाधीन करा. सैतानाला वि�रोध करा. आणि� तो तमुच्यापासून पळून जाईल.
8 दे�ाज�ळ या, आणि� तो तमुच्याज�ळ येईल. पाप्यांनो, तुमचे $ात स्�च्छ करा. आणि� तुमची अंत:कर�े 

शुद्ध करा, जे तुम्$ी विxबुद्धीचे आ$ात.

7. 1 पतरस 5: 8-11

8 सा�ध आणि� जागरुक असा. तुमचा �ैरी जो सैतान तो गज ना करीत विर्फर�ाऱ्या सिसं$ासारखा को�ाला 
विगळा�े म्$�ून सगळीकडे विर्फरत असतो.

9 त्याचा वि�रोध करा आणि� तुमच्या वि�श्वासात खंबीर रा$ा. 
10परंतु का$ी काळ दु: ख स$न केल्यानंतर स�  कृपेचा उगम जो दे�, ज्याने येशू ख्रिJस्ताच्या अनंतकाळच्या 

गौर�ात भागीदार $ोण्यासाठी तुम्$ाला पाचार� केले तो स्�त: तमु्$ाला पुन्$ा खंबीरप�े उभे करील. 
तमु्$ाला सामथ्य  देईल. तमु्$ाला च्छिस्थरता देईल.

11 त्याचे सामथ्य  अनंतकाळचे आ$े! आमेन.

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 228 : 25-27

दे�ाशिश�ाय को�ती$ी शक्ती ना$ी. स� शशिक्तमानात स�  शक्ती आ$े आणि� इतर को�त्या$ी शक्तीचा स्�ीकार 
कर�े म्$�जे ईश्वराचा अपमान कर�े $ोय.

2. 469 : 13 (द)-21

त्र'ुीचा सं$ारक $े म$ान सत्य आ$े की दे�, चांगले, एकमात्र मन आ$े आणि� अनंत मनाच्या वि�रुद्ध वि�रुद्ध 
कच्छिल्पत मन - ज्याला शैतान किकं�ा �ाई' म्$�तात - $े मन ना$ी, सत्य ना$ी, परंतु बुजिद्धमत्ता किकं�ा 
�ास्तवि�कता नसलेली चूक आ$े. एकच मन असू शकते, कार� एकच दे� आ$े; आणि� जर नश्वरांनी इतर 
को�त्या$ी मनाचा दा�ा केला ना$ी आणि� दुसरे को�ते$ी स्�ीकारले ना$ी, तर पाप अज्ञात असेल. 
आपल्याकडे एकच मन असू शकते, जर ते अनंत असेल.

3. 526 : 14-22

�ाई'ाचा पवि$ला उल्लेख उत्पशित्तच्या दुसऱ्या अध्यायातील पौराणि�क शास्त्र�चनात आ$े. दे�ाने जे का$ी 
विनमा � केले ते चांगले सांविगतले आणि� पवि�त्र शास्त्र घोविषत करते की त्याने स�  का$ी विनमा � केले. "जी�नाचे 
झाड" $े सत्याच्या कल्पनेसाठी उभे आ$े, आणि� तल�ार जी त्याचे रक्ष� करते ती दै�ी वि�ज्ञानाचा प्रकार आ$े.

$ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच ने तयार केला $ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि$लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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"ज्ञानाचे झाड" $े चुकीचे शिसद्धांत आ$े की �ाई'ाचे ज्ञान �ास्तवि�क आ$े, म्$�ून दे�ाने टिदलेले आ$े, 
चांगल्याचे ज्ञान आ$े.

4. 563 : 27-16

सपा चे स्�रूप सूक्ष्मतेसाठी आ$े, स�  �ाई'ांमध्ये आपला माग  �ळ�तो, परंतु $े चांगल्याच्या ना�ाने करत 
आ$े. त्याचा डंक पॉलने बोलला आ$े, जेव्$ा तो "उंच टिठका�ी आध्यात्मित्मक दुष्टप�ा" चा संदभ  देतो. $ी 
नश्वरांमध्ये प्राण्यांची प्र�ृत्ती आ$े, जी त्यांना एकमेकांना खाऊन 'ाकण्यास आणि� बेलझेबबxारे भुते 
काढण्यास प्र�ृत्त करते.

जुन्या काळाप्रमा�े, �ाई' अजून$ी अध्यात्मित्मक कल्पनेला तु्र'ीच्या स्�तःच्या स्�भा�ाने आणि� पद्धतींनी चाज  
करते. $ी दुभा �नापू�  प्रा�ी प्र�ृत्ती, ज्यापैकी डॅ्रगन $ा प्रकार आ$े, नश्वरांना नवैितक आणि� शारीरिरकदृष्ट्या 
अगदी त्यांच्या स$-मृत्यंूना$ी मारण्यासाठी प्र�ृत्त करते आणि� त्याहून$ी �ाई' म्$�जे, विनदrषां�र गुन्$ा दाखल 
करण्यासाठी. पापाची $ी शे�'ची दुब लता त्याच्या अपराध्याला तारेशिश�ाय एका रात्रीत बुड�ेल.

लेखकाला खात्री आ$े की नाझरेथच्या येशू�रचे आरोप आणि� अगदी त्याच्या �धस्तंभा�र चढ�लेले आरोप 
येथे �� न केलेल्या गुन्$ेगारी प्र�ृत्तीने प्रेरिरत केले $ोते. प्रक'कता  येशूला दे�ाचा कोकरा म्$�ून आणि� डॅ्रगनचा
विनरपराधतेवि�रुद्ध लढ�ारा म्$�ून बोलतो. येशूला स� च मुद्दय्ांमध्ये मो$ात पाडले गेले असा�े, तो, विनदrष, 
भे'ला आणि� प्रत्येक स्�रूपात पापा�र वि�जय धिमळ�ला.

5. 564 : 24-5

उत्पत्तीपासून ते अपोकॅशिलप्सपयtत, पाप, आजारप� आणि� मृत्यू, मत्सर, xेष आणि� सूड, - स�  �ाई', - सप  
किकं�ा प्रा�ी सूक्ष्मता xारे दश वि�ले जातात. स्तोत्रातील एक ओळ उद्धतृ करून येशू म्$�ाला, "त्यांनी वि�नाकार�
माझा xेष केला." सप  कायमस्�रूपी सुसं�ादाच्या 'ाचे�र असतो. सुरु�ातीपासून शे�'पयtत, सप  xेषाने 
आध्यात्मित्मक कल्पनेचा पाठपुरा�ा करतो. उत्पत्तीमध्ये, $ा रूपकात्मक, बोल�ारा सप  नश्वर मनाचे प्रवितरूप 
करतो, "के्षत्रातील को�त्या$ी प्राण्यापके्षा अधिधक सूक्ष्म." अपोकॅशिलप्समध्ये, त्याच्या वि�नाशाच्या ज�ळ 
असताना, $े �ाई' �ाढते आणि� म$ान लाल डॅ्रगन बनते, पापाने सुजलेले, अध्यात्मावि�रुद्धच्या युद्धाने रु्फगलेले 
आणि� वि�नाशासाठी योग्य आ$े. ते �ासना आणि� xेषाने भरलेले आ$े, दै�ी तेजाच्या तेजाचा वितरस्कार करते.

6. 103 : 18-24

ख्रिJश्चन सायन्समध्ये ना� टिदल्याप्रमा�े, प्रा�ी चंुबकत्� किकं�ा संमो$न $ी त्रु'ी किकं�ा नश्वर मनासाठी वि�शिशष्ट 
संज्ञा आ$े. मन $े पदाथा त आ$े आणि� �ाई' आणि� चांगले दोन्$ी आ$े $ा चुकीचा समज आ$े; �ाई' विततकेच 
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चांगले आणि� अधिधक शशिक्तशाली आ$े. या वि�श्वासामध्ये सत्याचा एक$ी गु� ना$ी. $े एकतर अज्ञान किकं�ा 
दुभा �नापू�  आ$े. संमो$नाचे दुभा �नापू�  रूप नैवितक मूख प�ात अंवितम आ$े.

7. 484 : 21-27

मेस्मरेिरझम $ा नश्वर, भौवितक भ्रम आ$े. प्रा�ी चंुबकत्� म्$�जे त्याच्या स�  स्�रूपातील तु्र'ीची ऐच्छिच्छक किकं�ा 
अनचै्छिच्छक विक्रया; $े दै�ी वि�ज्ञानाचे मान�ी प्रवितरूप आ$े. वि�ज्ञानाचा भौवितक अथा �र आणि� सत्याचा चुकी�र 
वि�जय झाला पावि$जे, अशा प्रकारे स�  खोट्या शिसद्धांत आणि� पद्धतींमध्ये गुंतलेल्या गृवि$तकांचा अंत कर�े 
आ�श्यक आ$े.

8. 104 : 13-18

ख्रिJश्चन वि�ज्ञान मानशिसक विक्रयेच्या तळाशी जाते, आणि� दै�ी मनाची उत्पत्ती म्$�ून स�  दै�ी कृतीची योग्यता 
दश ��ारी धम शास्त्र प्रक' करते आणि� वि�रुद्ध तथाकशिथत कृती, दुष्ट, जादू'ो�ा, नेक्रोमन्सी, मंत्रमुग्ध, प्रा�ी 
चंुबकत्�, संमो$न.

9. 567 : 18-26, 31-5

तो खो'ा दा�ा — ती प्राचीन समजूत, तो जुना सप  ज्याचे ना� डेस्क्रिव्$ल (�ाई') आ$े, असा दा�ा कर�े की
मनषु्यांना र्फायद्यासाठी किकं�ा दुखापत करण्यासाठी या पदाथा त बुजिद्धमत्ता आ$े — शुद्ध भ्रम आ$े, लाल
डॅ्रगन;  आणि� ते ख्रिJस्त,  सत्य,  अध्यात्मित्मक कल्पना,  आणि� त्यामुळे शक्ती$ीन असल्याचे शिसद्ध झाले आ$े.
"पथृ्�ीकडे कास्' करा"  $े शब्द डॅ्रगनला शून्यता,  धूळ ते धूळ असे दश �तात;  आणि� म्$�ूनच,  बोल�ारा
असण्याचा आ� आ�ताना, तो सुरु�ातीपासूनच खो'ा असला पावि$जे.

कोकरू लांडग्याला कसे मारते $े दै�ी वि�ज्ञान दाख�ते.  विनदrषता आणि� सत्य अपराधीप�ा आणि� त्रु'ी�र
मात करतात. जगाच्या स्थापनेपासून, जेव्$ापासून तु्र'ी भौवितक वि�श्वास स्थाविपत करेल, तेव्$ापासून �ाई'ाने
कोकऱ्याला मारण्याचा प्रयत्न केला आ$े; परंतु वि�ज्ञान $े असत्य नष्ट करण्यास सक्षम आ$े, ज्याला �ाई'
म्$�तात.

10.   534 : 24-5

ख्रिJश्चन युग सुरू झाल्यापासून शास्त्र�चनांच्या आध्यात्मित्मक, �ैज्ञाविनक अथा ला जास्त मानशिसक वि�रोध असेल. 
सप , भौवितक भा�ना, स्त्रीची 'ाच चा�ेल, - प्रमेाची आध्यात्मित्मक कल्पना नष्ट करण्यासाठी संघष  करेल; आणि� 
स्त्री, $ी कल्पना, �ासनेचे डोके र्फोडेल. अध्यात्मित्मक कल्पनेने ख्रिJश्चन वि�ज्ञानामध्ये समजूतदारप�ा टिदला आ$े.
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सत्याचे बीज आणि� तु्र'ीचे बीज, वि�श्वास आणि� समज, - $ोय, आत्म्याचे बीज आणि� पदाथा चे बीज - $े गहू 
आणि� शेंडे आ$ेत जे �ेळ �ेगळे $ोतील, एक जाळले जाईल, दुसरे असेल. स्�ग�य टिठका�ी एकवित्रत केले.

11.   568 : 24-30

एका पापा�र वि�जय धिमळवि�ल्याबद्दल, आम्$ी स� शशिक्तमान परमेश्वराचे आभार मानतो आणि� गौर� 
करतो. स�  पापां�र पराक्रमी वि�जयाबद्दल आप� काय म्$�ू? उंच स्�गा त पो$ोचलेले पू��पेक्षा गोड 
गा�े, आता अधिधक स्पष्ट आणि� ख्रिJस्ताच्या म$ान हृदयाच्या ज�ळ येते; कार� आरोप कर�ारा तेथे 
ना$ी, आणि� प्रेम वितच्या प्राथधिमक आणि� धिचरंतन ता� पुढे पाठ�ते.

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 शब्द 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 ख्रिJश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरप�ा आणि� 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  $ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ ना
करा�ी.

चच  मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1
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कत व्याची सतक ता

आक्रमक  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

_____________________
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