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सोनेरी मजकूर:  रोमकरांस 6: 23

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

उत्तरदायी �ाचन: योहान 3: 16-21, 36

16 होय, दे�ाने जगा�र ए�ढी प्रीवित केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिदला. दे�ाने आपला पुत्र 
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 पुत्राला जगात पाठवि�ले. जगाचा न्याय करण्यासाठी दे�ाने आपला पुत्र पाठवि�ला 
नाही, तर आपल्या पुत्राद्वारे जगाचे तार� व्हा�े यासाठी दे�ाने त्याला जगात पाठवि�ले.

18 जो को�ी दे�ाच्या पुत्रा�र वि�श्वास ठे�तो त्याचा न्याय हो�ार नाही. परंतु जो वि�श्वास ठे�ीत नाही 
त्याचा न्याय झाल्यासारखाच आहे. कार� त्याने दे�ाच्या एकुलत्या एका पुत्रा�र वि�श्वास ठे�ला नाही.

19 ज्य �स्तुस्थिस्Cतीच्या आधारे लोकांचा न्याय केला जातो ती ही जगामध्ये प्रकाश आला परंतु लोकांना 
प्रकाश नको होता. त्यांना अंधार पाविहजे होता. कार� लोक �ाईट कृत्ये करीत होते.

20 �ाईट कृत्ये कर�ारा प्रत्येक ज� प्रकाशाचा दे्वष करतो. तो प्रकाशाकडे येत नाही. कार� त्याने 
केलेली स�H �ाईट कृत्ये तो प्रकाश उघड करील.

21 परंतु जो सत्य मागाHने चालतो तो प्रकाशाकडे �ळतो. आणि� त्याने केलेली कामे दे�ाकडून झाली होती
हे तो प्रकाश दाख�ून देईल.

36 जो को�ी पुत्रा�र वि�श्वास ठे�तो त्याला अनंतकाळचे जी�न मिमळते, पंरतु जो पुत्राची आज्ञा पाळीत 
नाही त्याला अनंतकाळचे जी�न कधीही मिमळ�ार नाही. उलट दे�ाचा क्रोध त्याच्या�र राहतो.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि#श्चन सायन्स चचHने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रि#श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्C वि�C की टू द स्क्रिस्क्रप्चसHमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. स्तोत्रसंविहता 145: 1-5, 10-13

1 दे�ा, राजा, मी तुझी स्तुती करतो. मी तुझ्या ना�ाला सदै� धन्य�ाद देतो.
2 मी तुझी रोज स्तुती करतो. तुझ्या ना�ाचे रोज गु�गान करतो.
3 परमेश्वर महान आहे लोक त्याची खूप स्तुती करतात. त्याने केलेल्या महान गोष्टींची आप� मोजदाद 

करु शकत नाही.
4 परमेश्वरा, लोक तुझी तू केलेल्या गोष्टींबद्दल सदै� स्तुती करतील. तू महान गोष्टी करतोस त्याबद्दल ते 

सांगतील.
5 तुझे राज�ैभ� आणि� तेज अद्भतु आहे. मी तुझ्या अद्भतु चमत्काराबद्दल सांगेन.
10 परमेश्वरा, तू ज्या गोष्टी करतोस त्यामुळे तुला गौर� प्राप्त होतो. तुझे भक्त तुला धन्य�ाद देतात.
11 तुझे राज्य विकती महान आहे हे ते सांगतात. तू विकती महान आहेस हे ते सांगतात.
12 म्ह�ून परमेश्वरा, तू ज्या महान गोष्टी करतोस त्याबद्दल इतर लोकांनाही कळते. तुझे राज्य विकती 

महान आणि� अद्भतु आहे हे त्या लोकांना कळते.
13 परमेश्वरा, तुझे राज्य सदै� राहील. तू सदै� राज्य करशील.

2. 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.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि#श्चन सायन्स चचHने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रि#श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्C वि�C की टू द स्क्रिस्क्रप्चसHमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना 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.

3. लूक 18: 18-30

18 यहूदी पुढाऱ्यायाने त्याला वि�चारले, उत्तम गुरुजी, अनंतकाळचे जी�न मिमळवि�ण्यासाठी मी काय 
करु?

19 येशू त्याला म्ह�ाला, मला उत्तम का म्ह�तोस? दे�ालिश�ाय को�ीही उत्तम नाही.
20 तुला आज्ञा माहीत आहेत: व्यणिभचार करु नको, खून करु नको, चोरी करु नको, खोटी साक्ष देऊ 

नको, तुझ्या आई�मिडलांचा मान राख.
21 तो पुढारी म्ह�ाला, या स�H आज्ञा मी माझ्या तरु�प�ासून पाळल्या आहेत.
22 जेव्हा येशूने हे ऐकले, तेव्हा तो त्याला म्ह�ाला, तुझ्यामध्ये अजून एका गोष्टीची उ�ी� आहे: 

तुझ्याज�ळचे स�H काही वि�कून ते गरिरबांना �ाट, म्ह�जे स्�गाHत तुला संपत्ती मिमळेल. मग ये. माझ्या 
मागे चल.

23 प� जेव्हा त्या पुढाऱ्यायाने हे ऐकले तेव्हा तो फार दु:खी झाला, कार� तो फार श्रीमंत होता.
24 जेव्हा येशूने पाविहले की, तो दु:खी झाला आहे, तो म्ह�ाला, ज्यांच्याज�ळ धन आहे, त्या लोकांचा 

दे�ाच्या राज्यात प्र�ेश हो�े विकती कठी� आहे!
25 होय, श्रीमंत मा�साचा दे�ाच्या राज्यात प्र�ेश हो�े यापेक्षा उंटाने सुईच्या मिछद्रातून जा�े सोपे आहे.
26 नंतर ज्या लोकांनी हे ऐकले, ते म्ह�ाला, तर मग को�ाचे तार� होईल?
27 येशू म्ह�ाला, ज्या गोष्टी मा�सांना अशक्य आहेत त्या दे�ाला शक्य आहेत.
28 मग पेत्र म्ह�ाला, पाहा, आमच्याकडे जे होते, ते स�H सोडून आम्ही तुमच्यामागे आलो आहोत.
29 येशू त्यांना म्ह�ाला, मी तुम्हांस खरे सांगतो, असा को�ीही नाही की ज्याने दे�ाच्या राज्यासाठी 

आपले घर किकं�ा पत्नी कीं�ा भाऊ, किकं�ा आई�डील सोडले आहेत, त्यांस या काळात �
30 ये�ाऱ्याया काळातील अनंतकाळात याच्यापेक्षा विकत्येक पटींनी मिमळाले नाही.

4. 1 तीमथ्याला 6: 17-19

17 या युगातील श्रीमंतास आज्ञा कर की, गर्वि�ंष्ठ होऊ नका. पैसा जो चंचल आहे त्या�र त्यांनी आशा ठे�ू 
नये, परंतु दे� जो वि�पुलप�े उपभोगासाठी स�H पुरवि�तो त्या�र आशा ठे�ा�ी.

18 चांगले करण्याची त्यांना आज्ञा कर. चांगल्या कृत्यात धन�ान आणि� उदार असा�े. � स्�त:ज�ळ जे 
आहे त्यात इतरांबरोबर सहभागी होण्याची इच्छा असा�ी.

19 असे करण्याने ते स्�त:साठी स्�गqय धनाचा साठा करतील जो भा�ी काळासाठी भक्क म पाया असे 
होईल त्यामुळे त्यांना खऱ्या जी�नाचा ताबा मिमळेल.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि#श्चन सायन्स चचHने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रि#श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्C वि�C की टू द स्क्रिस्क्रप्चसHमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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5. रोमिमयो 6: 17 (दे�)-22

17 पू�q तुम्ही पापाचे गुलाम होता. पाप तुम्हांला काबूत ठे�ीत होते. प� दे�ाचे उपकार मानू या की, ज्या 
गोष्टी तुम्हांला लिशकवि�ल्या गेल्या त्या तुम्ही पू�Hप�े पाळल्या.

18 तुम्हांला पापांपासून मुक्त केले गेले. आणि� नीवितमत्�ाचे गुलाम करण्यात आले.
19 तुमच्या शरीराच्या दुबHलतेमुळे � लोकांना समजा�े म्ह�ून मी उदाहर�ाचा उपयोग करीत आहे. कार�

जसे तुम्ही आपले अ�य� अशुद्धतेच्या आणि� परिर�ाम म्ह�ून गुलाम होण्यासाठी स्�ैरतेच्या अधीन 
केले त्याच रीतीने आता आपल्या शरीराचे अ�य� दे�ाच्या से�ेला नीवितमत्�ाचे गुलाम व्हा�े म्ह�ून 
अपH� करा.

20 कार� जेव्हा तुम्ही पापाचे गुलाम होता, तेव्हा नीवितमत्�ासंबंधाने मोकळे होता.
21 आणि� त्या�ेळेला तुम्हांला काय फळ मिमळाले, त्या गोष्टीची तुम्हांला आता लाज �ाटते, ज्याचा शे�ट 

मर� आहे.
22 परंतु आता तुम्हांला पापापासून मुक्त करुन दे�ाचे गुलाम केले आहे. दे�ाच्या से�ेसाठी तुमचे फळ 

तुम्हांला मिमळाले आहे � त्याचा शे�टचा परिर�ाम म्ह�जे अनंतकाळचे जी�न आहे.

6. 1 करिरंCकरांस 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�H मर�ार नाही. आप� स�H बदलून 
जाऊ.

52 क्ष�ात, डोळ्यांची उघडझाप होते इतक्या ल�कर, जेव्हा शे�टचा क�ाH �ाजेल, कार� क�ाH �ा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 मत्यH शरीराने अमरत्� धार� केलेच 
पाविहजे.

54 जेव्हा हे वि�नाशी शरीर अवि�नाशीप� धार� करील � हे मत्यH शरीर अमरत्� धार� करील, तेव्हा 
पवि�त्र शास्त्रात सांविगतल्याप्रमा�े 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 सामथ्यH विनयमाशास्त्रापासून येते.
57 प� दे�ाला धन्या�ाद असो, जो प्रभु येशू ख्रि#स्ताद्वारे आम्हाला वि�जय देतो!
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विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रि#श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्C वि�C की टू द स्क्रिस्क्रप्चसHमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, नोव्हेंबर 13, 2022                                                                                                       पृष्ठ 5
वि�षय — नश्वर आणि� अमर

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 42: 26 (में)-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 विनमाH� करतो आणि� त्याचे संचालन करतो. वि�श्व अध्यात्मित्मक कल्पनांनी भरलेले आहे, 
ज्याचा तो उत्क्रांत करतो, आणि� ते त्यांना घड��ाऱ्या मनाच्या आज्ञाधारक असतात. नश्वर मन अध्यात्माचे 
भौवितकात रूपांतर करेल आणि� नंतर या त्रुटीच्या मृत्यूपासून �ाचण्यासाठी मनुष्याच्या मूळ आत्म्याला 
पुनप्राHप्त करेल. नश्वर हे दे�ाच्या स्�तःच्या प्रवितमेत विनमाH� झालेल्या अमरांसारखे नसतात; परंतु अमयाHद 
आत्मा हा स�Hस्� आहे, नश्वर चेतना शे�टी �ैज्ञाविनक सत्याला प्राप्त होईल आणि� नष्ट होईल आणि� परिरपू�H 
आणि� कायमचे अखंड असण्याची खरी जा�ी� दिदसून येईल.

3. 190: 14-20

मान�ी जन्म, �ाढ, परिरपक्�ता आणि� क्षय हे मातीतून सुंदर 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 गभाHच्या रूपात होते. दै�ी वि�ज्ञानामध्ये, ईश्वर आणि� �ास्तवि�क मनुष्य 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,  मनुष्याचे
एकमे� आणि� शाश्वत सत्य म्ह�ून प्रकट होतील. मत्यH हे दे�ाची पवितत मुले नाहीत. त्यांची कधीही परिरपू�H
स्थिस्Cती नव्हती,  जी नंतर पुन्हा प्राप्त केली जाऊ शकते.  ते,  नश्वर इवितहासाच्या सुरु�ातीपासून, "पापात
गभHधार�ा  आणि� अधमाHत  जन्मलेले"  होते.  मत्यHत्�  शे�टी  अमरत्�ात  विगळल े जाते.  अमर मा�साच्या
मालकीच्या तथ्यांना स्Cान देण्यासाठी पाप, आजारप� आणि� मृत्यू नाहीसे झाले पाविहजेत.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि#श्चन सायन्स चचHने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रि#श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्C वि�C की टू द स्क्रिस्क्रप्चसHमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दे�ाच्या मुलांबद्दल बोलतांना, मनुष्यांच्या मुलांबद्दल नाही, येशू म्ह�ाला, "दे�ाचे राज्य तुमच्यामध्ये आहे;"
म्ह�जेच, सत्य आणि� प्रेम �ास्तवि�क मा�सामध्ये राज्य करतात, हे दशHवि�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 येCे किकं�ा यापुढे, दुःख किकं�ा वि�ज्ञानाने जी�न आणि� मनाशी संबंमिधत स�H भ्रम नष्ट केले पाविहजेत 
आणि� भौवितक भा�ना आणि� स्�त: चे पुनजHन्म केले पाविहजे. त्याच्या कृत्यांसह म्हातारा बंद ठे�ला पाविहजे. 
कामुक किकं�ा पापी काहीही अमर नाही. खोट्या भौवितक भा�नेचा आणि� पापाचा मृत्यू, सेंदिद्रय पदाCाHचा मृत्यू 
नव्हे, तो मनुष्य 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. 247: 10-18

सौंदयH, तसेच सत्य, शाश्वत आहे; परंतु भौवितक गोष्टींचे सौंदयH 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�H मनाने रेखाटलेले आणि� प्रेमाच्या त्या उच्च संकल्पना प्रवितकिबंविबत करतात जे स�H भौवितक 
भा�नांच्या पलीकडे आहेत.

8. 428: 22-29

महान आध्यात्मित्मक सत्य बाहेर आ�ले पाविहजे की मा�ूस परिरपू�H 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. मनुष्याच्या अमरत्�ाचा पुरा�ा
अमिधक स्पष्ट होईल, कार� भौवितक वि�श्वासांचा त्याग केला जाईल आणि� असण्याची अमर तथ्ये 
स्�ीकारली जातील.

9. 246: 27-31

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि#श्चन सायन्स चचHने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रि#श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्C वि�C की टू द स्क्रिस्क्रप्चसHमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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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 पे्रमळप�ा, ताजेप�ा आणि� सातत्य यांमध्ये आकार देऊ या.

10.   495: 14-24

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 अCाHऐ�जी, तुमच्या असण्याबद्दलच्या समजूतदारप�ाचे समCHन करू द्या, आणि�
ही समज त्रुटीला सत्यात बदलेल, मृत्यूच्या जागी अमरत्� आ�ेल आणि� वि�सं�ाद शांत करेल.

11.   76: 22-31

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

12.   288: 27-28

वि�ज्ञान अमर मनुष्याच्या �ैभ�शाली शक्यता प्रकट करते, नश्वर इंदिद्रयांद्वारे अमयाHदिदत.

दैविनक कतHवे्य

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राCHना

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि#श्चन सायन्स चचHने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रि#श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्C वि�C की टू द स्क्रिस्क्रप्चसHमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दररोज प्राCHना कर�े हे या चचHमधील प्रत्येक सदस्याचे कतHव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य,  जी�न आणि� प्रीती यांचे राज्य स्Cाविपत व्हा�े आणि� माझ्यापासून स�H पापां�र राज्य करु द्या;
आणि� तुझे शब्द स�H मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि� त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चचH मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचHच्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन
देऊ नये. वि�ज्ञानात दै�ी  प्रेम एकट्यान े 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 चचHमधील
सदस्यांनी दररोज स�H प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले,  भवि�ष्य सांगण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  किनंदा
करण्यापासून,  समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागाHन े प्रभावि�त  होण्यापासून
�ाचण्यासाठी प्राCHना करा�ी.

चचH मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पंC. 1

कतHव्याची सतकH ता

आक्रमक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध दररोज स्�त:  चा  बचा�  कर�े,  आणि� दे�,  त्याचा  नेता  आणि�
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा . �्या वि�सर�े किकं�ा दुलHक्ष कर�े हे या चचHमधील प्रत्येक सदस्याचे कतHव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.
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_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि#श्चन सायन्स चचHने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रि#श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्C वि�C की टू द स्क्रिस्क्रप्चसHमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


