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सोनेरी मजकूर:  1 योहान 4: 8

"दे� प्रीवितआहे."

उत्तरदायी �ाचन: 1 योहान 3: 11, 14, 16-18

11 आपण एकमेकां�र प्रीवित करा�ी, ही शि�क�ण आपण सुरु�ातीपासून ऐकली आहे.
14 आपल्याला माहीत आहे की, आपण मरणातूनजी�नात गेलो आहोत. कारण आपण आपल्या 

बंधू�र प्रीवित करतो. जो प्रीवित करीत नाही तो मरणात राहतो.
16 अ�ा रीतीने ख्रि2स्ताने आपल्यासाठी स्�त:चा जी� दिदला. यामुळे प्रेम काय आहे तेआपल्याला 

समजते. म्हणून आपण देखील आपल्या भा�ासाठी जी� दिदला पाविहजे.
17 जर कोणाज�ळ जविगक संपत्ती आहेआणिण त्याचा भाऊ गरजेत आहे हे तो पाहतो पण तरीही 

त्याच्या�र दया करीत नाही तर त्याच्यामध्ये दे�ाची प्रीती राहतेअसे आपण कसे म्हणू �कतो?
18 विप्रय मुलांनो, आपली प्रीवित के�ळ �ब्दांनी बोलण्याए�ढीच मयाBदिदत नसा�ी तर ती कृतीसहीत 

� खरीखुरी असा�ी.

धडा उपदे�

बायबल पासून

1. गलतीकरांस 5: 14 (स�B)

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविFल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चचBने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स 
बायबलमधील विLस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चसBमधील सुधारात्मक 
परिरच्छेदांची रचना आहे.
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14 ... विनयम�ास्त्राचा सारां� एकाच �चनात सामा�ला आहे. ते सांगते, जसे आपणां�र तसे 
आपल्या सोबतीच्या व्यक्ती�रही प्रेमकरा.

2. माकB  1: 14 (ये�ू), 15

14 ... ये�ू गालीलास गेला � दे�ाकडून आलेली सु�ाताB त्याने सांविगतली.
15 ये�ू म्हणाला, आता योग्य �ेळ आली आहे. दे�ाचे राज्य ज�ळ आले आहे. पश्चात्ताप करा 

आणिण सु�ातW�र वि�श्वास ठे�ा.

3. लूक 5: 17-25, 27-32

17 असे झाले की एके दिद��ी तो शि�क्षण देत असता तेथे परु�ी � विनयम�ास्त्राचे शि�क्षक बसले 
होते. ते गालील, यहूदीया आणिण यरु�लेम या भागातील प्रत्येक गा�ातून आले होते. प्रभूचे 
सामर्थ्ययB त्याच्याज�ळ होते त्यामुळे तो बरे करत होता.

18 काही लोक एका अधा\ग�ायु झालेल्या मनुष्याला विबछान्यात घालून घेऊन आले. त्यांनी त्याला 
आत आणण्याचा � ये�ूसमोर खाली ठे�ण्याचा प्रयत्न केला.

19 परंतु गद_मुळे आत आणण्याचा मागB त्यांना सापडेना. ते छपरा�र गेले, आणिण त्याला 
खाटेसाविहत आत सोडले, कौले काढून बरोबर मध्यभागी जेथे ये�ू बसला होता तेथे सोडले.

20 त्यांचा वि�श्वास पाहून ये�ू त्याला म्हणाला, मनुष्या, तुइया पापांची क्षमा झाली आहे!
21 विनयम�ास्त्राचे शि�क्षक आणिण परु�ी स्�त:�ी वि�चार करु लागले: हा कोण आहे, जोे असे 

दुभाBषण करीत आहे? दे�ाशि��ाय कोण पापांची क्षमा करु �कतो?
22 पण ये�ू वि�चार जाणून होता, तो त्यांना म्हणाला, तुम्ही आपल्या अंत:करणात असा वि�चार का 

करता?
23 तुुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे’ किकं�ा ऊठ आणिण चालू लाग’ यांतील कोणते म्हणणे सोपे 

आहे?
24 पण तुम्हांला हे कळा�े की मनुष्याच्या पुत्राला”पृर्थ्य�ी�र पापांची क्षमा करण्याचा अधिधकार आहे.

तो अधा\ग�ायु झालेल्या मनुष्याला म्हणाला, मी तुला सांगतो ऊठ, आपला विबछाना उचल आणिण
घरी जा.

25 ताबडतोब तो उभा राविहला, ज्या विबछान्या�र तो झोपला होता तो त्याने उचलला � दे�ाची स्तुवित
करीत आपल्या घरी गेला.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविFल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चचBने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स 
बायबलमधील विLस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चसBमधील सुधारात्मक 
परिरच्छेदांची रचना आहे.
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27 यानंतर ये�ू बाहेर गेला आणिण त्याने ले�ी ना�ाच्या जकातदाराला जकात नाक्या�र बसलेले 
पाविहले, ये�ू त्याला म्हणाला, माइया मागे ये!

28 ले�ी स�B काही तेथेच सोडून उठला आणिण त्याच्या मागे गेला.
29 नंतर ले�ीने त्याच्या घरी ये�ूसाठी मोठी मेज�ानी दिदली. जकातदारांचा आणिण इतर लोकांचा 

मोठा जमा� त्याच्याबरोबर जे�त होता.
30 परु�ी आणिण विनयम�ास्त्राचे शि�क्षक यांनी त्याच्या शि�ष्यांकडे तLार केली, ते म्हणाले, तुम्ही 

जकातदार आणिण पापी लोकांबरोबर का जे�ता?
31 ये�ू त्यांना म्हणाला, जे विनरोगी आहेत त्यांना �ैद्याची गरज नाही, पण जे रोगी आहेत, त्यांना 

�ैद्याची गरज आहे.
32 मी धार्मिमकंांस नाही तर पाप्यांस पश्चाताप करण्यासाठी बोला�ण्यास आलो आहे.

4. मत्तय 5: 1, 2, 20 (�गळता)-24

1 ये�ूने तेथे पुष्कळ लोक पाविहले. म्हणून ये�ू डोंगरा�र गेला आणिण खाली बसला, मग त्याचे 
शि�ष्य त्याच्याज�ळ आले.

2 आणिण त्याने त्यांना शि�कवि�ण्यास सरु�ात केली. तो म्हणाला,
20 ... परू�ी आणिण विनयम�ास्त्राचे शि�क्षक यांच्या नीवितमत्त्�ापेक्षा तुमचे नीवितमत्त्� अधिधक चांगले 

असल्याशि��ाय तुम्ही स्�गाBच्या राज्यात जाणारच नाही.
21 तुम्ही ऐकले असले की, Fार पू�k आपल्या लोकांना असे सांगण्यात आले होते की, खून करू 

नका � जो कोणी खून करतो तो न्यायदंडास पात्र ठरेल.
22 पण मी तुम्हांस सागतो की, जर एखादा आपल्या भा�ा�र रागा�ला असेल तर तो न्यायदंडास 

पात्र ठरेल. पुन्हा जो आपल्या भा�ाला, अरे �ेड्या, असे म्हणेल तो न्यायसभेच्या दंडास पात्र 
ठरेल. आणिण जो त्याला मूखB म्हणेल तो नरकातील अग्नीच्या शि�के्षस पात्र ठरेल.

23 म्हणून तू आपले दान अपBण करण्यासाठी �ेदीज�ळ आणले असता जर तुझ्या भा�ाच्या मनात 
तुझ्यावि�रुद्ध काही आहे असे तुला तेथे आठ�ले,

24 तर दे�ाला देण्यासाठी आणलेले दान तेथेच �ेदीपुढे ठे�. प्रथम जाऊन आपल्या भा�ाबरोबर 
समेट कर आणिण नंतर येऊन आपले दान दे.

5. रोमकरांस 12: 1, 9-18, 21

1 म्हणून बंधूनो, दे�ाच्या दयेमुळे मी तुम्हांला वि�नवि�तो की, तुमची �रीरे दे�ाला संतोष देणारा 
जिज�ंत यज्ञ अ�ी अपBण करा. ही तुमची आध्यात्मित्मक से�ा आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविFल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चचBने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स 
बायबलमधील विLस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चसBमधील सुधारात्मक 
परिरच्छेदांची रचना आहे.
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9 तुमची प्रीवित प्रामाणिणक असा�ी. जे �ाईट त्याचा दे्वष करा � बऱ्याला धिचकटून राहा.
10 बंधूप्रेमाच्याबाबतीत एकमेकां�ी ममतेने �ागा, आदराच्या बाबतीत स्�त:पेक्षा इतरांचा बहुमान 

करा.
11 आस्थेवि�षयी आळ�ी होऊ नका. आत्म्यात उत्सुक असा. प्रभूची से�ा करा.
12 आपल्या घरात आनंदी राहा. संकटात सहन�ील राहा. धिचकाठीने प्राथBना करा.
13 पवि�त्र जनांच्या गरजा भाग�ा. आदरावितर्थ्यय करण्यात तत्पर असा.
14 जे तुमचा छळ करतात त्यांना आ�ी�ाBद द्या, आ�ी�ाBदच द्या. �ाप देऊ नका.
15 जे आनंद करतात त्यांच्याबरोबर आनंद करा. रडणाऱ्यांबररोबर रडा.
16 एकमेकांबरोबर ऐक्याने रहा, ग�B करु नका. त्याऐ�जी नम्र लोकांच्या सह�ासात रहा. स्�त:स 

�हाणे समजू नका.
17 कोणाचीही �ाईटाबद्दल �ाईट अ�ी Fेड करुन नका. स�B लोकांच्या दृष्टीने चांगले ते करण्याचा 

प्रयत्न करा.
18 �क्य असेल तर ते तुमच्या�र अ�लंबून असल्याने स�B लोकांबरोबर �ांतीने राहा.
21 �ाइटाने जिजंकले जाऊ नका तर चांगल्याने �ाइटास जिजंका.

6. 1 योहान 2: 1-5, 8-10

1 माझ्या विप्रय मुलांनो, तुम्ही पाप करु नये यासाठी मी तुम्हांला या गोष्टी शिलहीत आहे, पण जर 
एखादा पाप करतो तरविपत्याकडे आमच्या �तीने वि�न�णी करणारा मध्यस्थ आमच्याकडे आहे. 
तो ये�ू ख्रि2स्त आहे, जो नीवितमान आहे.

2 तोअपBण आहे जो आमचे पाप आमच्यापासून काढून घेतो आणिण के�ळ आमचेच पाप नव्हे तर 
सगळ्या जगाचे पाप काढून घेतो.

3 जर आम्ही त्याच्या आज्ञा पाळतो तर हाच मागB आहे ज्यावि�षयी आम्हाला खात्री आहे की, 
आम्ही दे�ाला खऱ्या अथाBनेओळखले आहे.

4 जो असे म्हणतो की, मी दे�ाला ओळखतो! आणिण त्याच्या आज्ञा पाळत नाही तर तो लबाड 
आहे;आणिण त्याच्यामध्ये सत्य नाही.

5 पण जर कोणी दे�ाची शि�क�ण पाळतो, तर दे�ावि�षयीचे त्याचे प्रेम त्याच्यामध्ये पूणBझाले 
आहे. हाच मागB आहे ज्याद्वारे आम्ही खात्री बाळगू �कतो की, आम्ही दे�ामध्ये आहोत.

8 ती जुनी आज्ञा म्हणजे जो संदे� तुम्ही ऐकला आहे तीच आज्ञा आहे. शि��ाय न�ीन आजे्ञप्रमाणे 
मीवितजवि�षयी शिलहीतो कारण या गोष्टीवि�षयीचे सत्य ख्रि2स्ताच्या जी�नामध्ये आणिण तुमच्या 
जी�नामध्ये द�Bवि�ण्यात आली.कारण अंधार नाहीसा होत आहे � खरा प्रका� अगोदरपासूनच 
प्रका�त आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविFल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चचBने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स 
बायबलमधील विLस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चसBमधील सुधारात्मक 
परिरच्छेदांची रचना आहे.
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9 जो असे म्हणतो की तो प्रका�ात आहे आणिण तरीही आपल्या भा�ाचा दे्वष करतो तो 
अजूनसुद्धा अंधारात आहे.

10 जोआपल्या भा�ा�र प्रेम करतो तो प्रका�ाता राहतो, आणिण त्याच्या जी�नामध्ये अ�ी 
कोणतीही गोष्ट नसते, जी एखाद्यालापापात पडण्यास भाग पाडते.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 496 : 6 (मध्ये)-8

…ख्रि2श्चन वि�ज्ञानामध्ये पविहले कतBव्य म्हणजे दे�ाची आज्ञा पाळणे, एक मन असणे आणिण 
दुसऱ्या�र स्�तःसारखे प्रेम करणे.

2. 88 : 18-20

�ेजाऱ्या�र स्�तःप्रमाणे प्रेम करणे ही एक दै�ी कल्पना आहे; परंतु ही कल्पना भौवितक इंदि~यांद्वारे 
कधीही पाविहली, अनुभ�ली किकं�ा समजली जाऊ �कत नाही.

3. 295 : 16-24

नश्वरांद्वारे दे�ाचे प्रकटीकरण हे ख्रिखडकीच्या चौकटीतून जाणाऱ्या प्रका�ासारखे आहे. प्रका� 
आणिण काच कधीच धिमसळत नाहीत, परंतु पदाथB म्हणून, काच भिभंतींपेक्षा कमी अपारद�Bक आहे. 
नश्वर मन ज्याद्वारे सत्य स�ाBत स्पष्टपणे दिदसून येते ते ते आहे ज्याने सत्यासाठी चांगली 
पारद�Bकता होण्यासाठी बरीच भौवितकता - बरीच त्रुटी - गमा�ली आहे. मग, ढग जसे पातळ 
बाष्पात वि�तळतात तसे ते सूयाBला लप�त नाही.

4. 242 : 15-20

आत्म-प्रेम घन �रीरापेक्षा  अधिधक अपारद�Bक आहे.  धीर  धरून दे�ाच्या  आज्ञाधारकतेने,  आपण
प्रेमाच्या सा�Bवित्रक वि�~ा�काबरोबर वि�रघळण्यासाठी परिरश्रम करू या,  जो अवि�चल आह े -  आत्म-
इच्छा, स्�-औधिचत्य आणिण आत्म-प्रेम - जे अध्यात्मावि�रुद्ध युद्ध करते आणिण पाप आणिण विनयम आहे.

5. 6 : 3-5, 11-22

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविFल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चचBने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स 
बायबलमधील विLस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चसBमधील सुधारात्मक 
परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दै�ी पे्रम माणसाला सुधारत े आणिण विनयंवित्रत करते.  पुरुष क्षमा करू �कतात,  परंत ु ह े दै�ी तत्�
के�ळ पापी सुधारते.

पापाचे Fळ म्हणून दुःख देणे ह े पाप नष्ट करण्याचे साधन आहे.  जोपय\त भौवितक जी�न आणिण
पापा�रील  वि�श्वास  नष्ट  होत  नाही  तोपय\त  पापातील  प्रत्येक  कशिथत  आनंद  त्याच्या  समतुल्य
�ेदनांपेक्षा अधिधक प्रदान करेल. स्�गाBत पोहोचण्यासाठी, अत्मिस्तत्�ाची सुसंगतता, आपण असण्याचे
दै�ी तत्� समजून घेतले पाविहजे.

"दे� हे प्रेम आहे."  यापेक्षा जास्त आपण वि�चारू �कत नाही,  आपण उंच पाहू �कत नाही,  पुढे
जाऊ �कत नाही. असे समजणे की दे� त्याच्या दयेनुसार पाप क्षमा करतो किकं�ा शि�क्षा देतो किकं�ा
माविगतला जात नाही हे समजणे म्हणजे प्रेमाचा गैरसमज करणे आणिण प्राथBनेला चुकीच्या कृत्यांसाठी
सुरक्षा-�ाल्व्ह बन�णे होय.

6. 290 : 16-32

जर मृत्यू ना�ाच्या बदलाने पाप, आजारपण आणिण मृत्यू�रील वि�श्वास नष्ट केला, तर आनंद 
वि�रघळण्याच्या क्षणी जिजंकला जाईल आणिण कायमचा असेल; पण हे तसे नाही. परिरपूणBतेनेच 
परिरपूणBता प्राप्त होते. जे अनीवितमान आहेत ते अजूनही अनीवितमानच राहतील, जोपय\त दै�ी वि�ज्ञान 
ख्रि2स्त, सत्य, स�B अज्ञान आणिण पाप काढून टाकत नाही.

मृत्यूच्या क्षणी आपल्या�र असलेले पाप आणिण त्रुटी त्या क्षणी थांबत नाहीत परंतु या त्रुटींचा मृत्यू 
होईपय\त दिटकून राहतात. संपूणB आध्यात्मित्मक होण्यासाठी, मनुष्याने पापरविहत असणे आ�श्यक आहे 
आणिण जेव्हा तो परिरपूणBतेला पोहोचतो तेव्हाच तो असे बनतो. खुनी जरी कृत्यात मारला गेला तरी 
त्याद्वारे पाप सोडत नाही. त्याचे �रीर मेले या�र वि�श्वास ठे�ण्यासाठी आणिण त्याचे Lूर मन मरण 
पा�ले नाही हे शि�कण्यासाठी तो अधिधक आध्यात्मित्मक नाही. जोपय\त �ाईटाला चांगल्याद्वारे विन:�स्त्र 
केले जात नाही तोपय\त त्याचे वि�चार �ुद्ध होत नाहीत. त्याचे �रीर त्याच्या मनाइतकेच भौवितक आहे 
आणिण त्याउलट.

7. 291 : 1-11, 13-18

पापाची क्षमा केली जाते असे गृविहतक, पापामध्ये आनंद खरा असू �कतो, �रीराचा तथाकशिथत मृत्यू 
पापापासून मुक्त होतो, आणिण दे�ाची क्षमा पापाचा ना� करण्याशि��ाय दुसरे काही नाही, - हे गंभीर 
आहेत. चुका आम्हांला माहीत आहे की जेव्हा �े�टचा ट्रम्प �ाजेल तेव्हा "डोळ्याच्या धिमपा�र" स�B 
काही बदलले जाईल; परंतु बुद्धीचा हा �े�टचा कॉल येईपय\त येऊ �कत नाही जोपय\त मनुष्यांनी 

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविFल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चचBने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स 
बायबलमधील विLस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चसBमधील सुधारात्मक 
परिरच्छेदांची रचना आहे.
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ख्रि2स्ती चारिरत्र्याच्या �ाढीच्या प्रत्येक कमी कॉलला आधीच नमते घेतले नाही. मृत्यूच्या अनुभ�ा�रचा 
वि�श्वास त्यांना एका गौर��ाली व्यक्तीकडे जागृत करेल असे नश्वरांना �ाटत नाही.

स्�गB हा परिरसर नाही तर मनाची एक दै�ी अ�स्था आहे ज्यामध्ये मनाची स�B अणिभव्यक्ती सुसं�ादी 
आणिण अमर आहेत कारण तेथे पाप नाही आणिण मनुष्याला स्�तःचे कोणतेही धार्मिमंकता नाही, परंतु 
"परमेश्वराचे मन, " पवि�त्र �ास्त्र म्हणते म्हणून.

8. 404 : 29-11

दे्वष, मत्सर, अप्रामाणिणकपणा, भय आणिण इतर गोष्टी माणसाला आजारी बन�तात, आणिण भौवितक 
औषध किकं�ा मन त्याला कायमचे मदत करू �कत नाही, अगदी �रीरातही, जोपय\त ते त्याला 
मानशिसकदृष्ट्या चांगले बन�ते आणिण त्यामुळे त्याला त्याच्या वि�ना�कांपासून सोड�त नाही. मूळ त्रुटी 
म्हणजे नश्वर मन. दे्वष Lूर प्र�ृत्तींना Fंुकर घालतो. �ाईट हेतू आणिण उदिद्दष्टांचे भोग कोणत्याही 
मनुष्याला, जो स�ाBत खालच्या पुरुषत्�ापेक्षा �रचा आहे, विनरा�ाग्रस्त बनतो.

ख्रि2श्चन वि�ज्ञान मनुष्याला प्र�ृत्तीं�र प्रभुत्� धिमळवि�ण्याची आज्ञा देते, - दे्वषाला दयाळूपणाने सोडून द्या,
पवि�त्रतेने �ासने�र वि�जय धिमळ�ा, परोपकाराने बदला घ्या आणिण प्रामाणिणकपणाने कपटा�र मात 
करा. जर तुम्ही आरोग्य, आनंद आणिण य�ाच्या वि�रोधात षडं्यत्र रचणाऱ्यांच्या सैन्याची कदर करत 
नसाल तर या तु्रटी त्यांच्या सुरु�ातीच्या टप्प्यातच काढून टाका.

9. 405 : 18-21

चांगला माणूस �े�टी त्याच्या पापाच्या भीती�र मात करू �कतो. ही पापाची गरज आहे - स्�तःचा 
ना� करणे. अमर मनुष्य दे�ाचे सरकार दाख�तो, चांगले, ज्यामध्ये पाप करण्याची �क्ती नाही.

10.    76 : 18-29

दु:ख, पाप आणिण मरणा-या वि�श्वास अ�ास्त� आहेत. जेव्हा दै�ी वि�ज्ञान सा�Bवित्रक समजले जाते, 
तेव्हा त्यांचा मनुष्या�र अधिधकार नसतो, कारण मनुष्य अमर आहे आणिण दै�ी अधिधकाराने जगतो.

पापरविहत आनंद, - जी�नाची परिरपूणB सुसं�ाद आणिण अमरता, अमयाBद दै�ी सौंदयB आणिण चांगुलपणा
एकाही �ारीरिरक सुख किकं�ा �ेदनाशि��ाय - हा एकमे� सत्य, अवि�ना�ी मनुष्य आहे, ज्याचे अत्मिस्तत्� 
आध्यात्मित्मक आहे. अत्मिस्तत्�ाची ही स्थिस्थती �ैज्ञाविनक आणिण अखंड आहे, - एक परिरपूणBता ज्यांना दै�ी 
वि�ज्ञानात ख्रि2स्ताची अंवितम समज आहे त्यांच्याद्वारेच लक्षात येते.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविFल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चचBने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स 
बायबलमधील विLस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चसBमधील सुधारात्मक 
परिरच्छेदांची रचना आहे.
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11.    410 : 4-7

“हे सा�Bकाशिलक जी�न आहे,” ये�ू म्हणतो, —आहे, नसेल; आणिण मग तो सा�Bकाशिलक 
जी�नाची व्याख्या त्याच्या विपत्याच्या आणिण स्�तःबद्दलचे �तBमान ज्ञान म्हणून करतो - प्रेम, सत्य 
आणिण जी�नाचे ज्ञान.

12.    426 : 29-32

मनुष्य अमर आहे, आणिण �रीर मरू �कत नाही, कारण पदाथाBला आत्मसमपBण करण्यासाठी 
जी�न नाही. पदाथB, मृत्यू, रोग, आजार आणिण पाप या मान�ी संकल्पना नष्ट होऊ �कतात.

13.   569 : 6-14

"तू काही गोष्टीं�र वि�श्वासू राविहलास, मी तुला अनेकां�र अधिधपती करीन," हे पवि�त्र �ास्त्र अक्षर�ः पूणB
होते, जेव्हा आपल्याला सत्याच्या स��च्चतेची जाणी� होते, ज्याद्वारे त्रुटीचे �ून्यता दिदसत नाही; आणिण
आपल्याला माविहत आहे की तु्रटीची �ून्यता त्याच्या दुष्टतेच्या प्रमाणात आहे. जो ख्रि2स्ताच्या झग्याच्या 
हेमला स्प�B करतो आणिण त्याच्या नश्वर वि�श्वासां�र, प�ुत्�ा�र आणिण दे्वषा�र प्रभुत्� धिमळ�तो, तो बरे 
होण्याच्या पुराव्यात आनंदिदत होतो, - दे� प्रेम आहे या गोड आणिण विनणिश्चत अथाBने.

14.    578 : 10-12, 16-18

होय, जरी मी मृत्यूच्या सा�लीच्या खोऱ्यातून चालत असलो तरी मी कोणत्याही �ाईटाला घाबरणार 
नाही कारण [प्रेम] माझ्याबरोबर आहे; [प्रेम] रॉड आणिण [प्रेम] काठी ते माझे सांत्�न करतात. 

माझ्या आयुष्यातील स�B दिद�स चांगुलपणा आणिण दया माझ्यामागे राहतील; आणिण मी सदै� [प्रेमाच्या] 
घरात राहीन.

दैविनक कतBवे्य

मेरी बेकर एडी यांनी

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविFल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चचBने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स 
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रोजची प्राथBना

दररोज प्राथBना  करण े ह े या  चचBमधील प्रत्येक सदस्याच े कतBव्य असेलः "तुझ े राज्य ये;"
माझ्यामध्ये दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�B पापां�र
राज्य करु द्या; आणिण तुझे �ब्द स�B मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचBच्या सदस्यांच्या हेत ू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच
उत्तेजन देऊ नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रेम एकट्याने माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रि2श्चन �ैज्ञाविनक
प्रेमात गोड सुवि�धांना  प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा  करते,  खरा बंधुता,  दान�ूरपणा आणिण क्षमा
यामध्ये. या चचBमधील सदस्यांनी दररोज स�B प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून,
न्यायविन�ाड्यापासून, किनंदा करण्यापासून, समुपदे�नातून, प्रभा� पाडण्यापासून किकं�ा चुकीच्या मागाBने
प्रभावि�त होण्यापासून �ाचण्यासाठी प्राथBना करा�ी.

चचB मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कतBव्याची सतकB ता

आLमक मानशिसक सूचनेवि�रूद्ध दररोज स्�त: चा बचा� करणे, आणिण दे�, त्याचा नेता आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा . �्या वि�सरणे किकं�ा दुलBक्ष करणे हे या चचBमधील प्रत्येक सदस्याचे
कतBव्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चचB मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविFल्ड ख्रि2श्चन सायन्स चचBने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स 
बायबलमधील विLस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रि2श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चसBमधील सुधारात्मक 
परिरच्छेदांची रचना आहे.


