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सोनेरी मजकूर:  इब्री लोकांस 11: 1

"आता वि�श्वास म्हणजे, आम्ही जी आशा धरतो त्याबद्दलची खात्री, म्हणजे ज्या गोष्टी आपण पाहू शकत नाही
त्याबद्दल भरं�सा असणे."

उत्तरदायी �ाचन: नीवितसूत्रे 3: 1, 5, 6, 9, 10, 13, 16

1 मुला, माझी शिशक�ण वि�सरु नकोस. मी तुला ज्या गोष्टी करायला सांगतो त्या लक्षात ठे�.
5 परमेश्वरा�र संपूण� वि�श्वास ठे�. तुझ्या स्�त:च्या ज्ञाना�र अ�लंबून राहू नकोस.
6 तू जी प्रत्येक गोष्ट करशील ती करताना दे�ाचा वि�चार कर. म्हणजे तो तुला मदत करील.
9 तुझ्या संपत्तीने परमेश्वराला मान दे. तुझ्या ज�ळच्या स�ा@त चांगल्या गोष्टी त्याला दे.
10 नंतर तुझ्या स�� गरजा पूण� होतील. तुझे कोठार धान्याने भरेल. आणिण तुझी पिपंपे द्राक्षारसाने भरुन 

�ाहातील.
13 ज्या माणसाला ज्ञान मिमळेल तो खूप सुखी होईल. त्याला जेव्हा समजायला लागते तेव्हाच त्याला 

आशी�ा�द मिमळतात.
16 ज्ञान तमु्हाला मोठे आयुष्य संपत्ती आणिण मानसन्मान देते.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. स्तोत्रसंविहता 23: 1, 6

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या पिकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1 परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला ज्याचीगरज आहे ते मला नेहमी मिमळत राहील.
6 माझ्या उरलेल्या आयुष्यात चांगुलपणा आणिण दया सदै� माझ्या बरोबर असतील. आणिण मी 

परमेश्वराच्या मदंिदरात अनंतकाळापय@त बसेन.

2. 2 राजे 4: 8, 12 (ला 1st.), 14, 15 (आणिण कधी), 16-26, 32-37

8 एकदा अलीशा शूनेम येरे्थ गेला. तेरे्थ एक प्रवितमिष्ठत बाई राहात होती. वितने अलीशाला आपल्या घरी 
येऊन जे�ायचा आग्रह केला. त्यामुळे अलीशा जेव्हा जेव्हा वितकडून जाई तेव्हा तेव्हा या बाईकडे 
जे�णासाठी मुक्काम करत असे.

12 अलीशाने तेव्हा आपला से�क गेहजी त्याला त्या शूनेमच्या बाईला बोला�ून आणायला 
सांविगतले.त्याप्रमाणे गेहजीने त्या बाईला बोला�ले. ती येऊन अलीशा पुढे उभी राविहली.

14 अलीशा गेहजीला म्हणाला, आपण वितच्यासाठी काय करु शकतो? गेहजी म्हणाला, मला माहीत आहे 
की वितला मूलबाळ नाही आणिण वितचा न�रा �ृध्द आहे.

15 मग अलीशा म्हणाला, बोला� वितला गेहजीने पुन्हा वितला बोला�ले ती येऊन दाराशी उभी राविहली.
16 अलीशा वितला म्हणाला, पुढील �संत ऋतुत याच सुमारास तू आपल्या पोटच्या मुलाला कुशीत घेऊन 

बसलेली असशील. ती म्हणाली, नाही, माझे स्�ामी, तमु्ही परमेश्वराचे माणूस आहात, माझ्याशी खोटे 
बोलू नका.

17 या बाईला दिद�स राविहले. अलीशा म्हणाला त्याप्रमाणेच �संतात वितने एका मुलाला जन्म दिदला.
18 मुलगा मोठा होत होता. एकदा हा मुलगा शेतात कापणी चालेली असताना �डीलांना आणिण इतर 

लोकांना भेटायला गेला.
19 तो �डीलांना म्हणाला, माझे डोके पाहा विकती भयंकर दुखत आहे. या�र त्याचे �डील आपल्या 

नोकराला म्हणाले, याला त्याच्या आईकडे घेऊन जा.
20 नोकराने मुलाला त्याच्या आईकडे पोच�ले. दुपारपय@त हा मुलगा आईच्या मांडी�र बसला होता. मग तो

मेला.
21 या बाईने आपल्या मुलाला परमेश्वराचा माणूस अलीशाच्या पलंगा�र ठे�ले. खोलीचे दार ला�ून घेतले 

आणिण ती बाहेर पडली.
22 न�ऱ्याला हाक मारुन ती म्हणाली, एक नोकर आणिण एक गाढ� माझ्याबरोबर रुा. म्हणजे मी 

ताबडतोब, परमेश्वराच्या माणसाला भेटून येते.
23 त्या बाईचा न�रा वितला म्हणाला, आजच त्याच्याकडे कशाला जातेस? आज अमा�ास्या नाही की 

शब्बार्थ नाही. ती म्हणाली, काही काळजी करु नका. सगळे ठीक होईल.
24 मग गाढ�ा�र खोगीर चढ�ून ती नोकराला म्हणाली, आता चल आणिण भरभर जाऊ मी सांविगतल्या 

शिश�ाय �ेग कमी करु नको!

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या पिकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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25 परमेश्वराच्या माणसाला भेटायला ती कमgल डोंगरा�र गेली.अलीशाने वितला दुरुनच येताना पाविहले. तो 
गेहजी या आपल्या नोकराला म्हणाला, बघ, ती शूनेमची बाई येतेय

26 पटकन धा�त पुढे जा आणिण वितची खबरबात वि�चार. वितचा न�रा, वितचा मुलगा यांचे कुशल वि�चार. 
गेहजीने वितला स�� वि�चारले, वितने स�� काही ठीक असल्याचे सांविगतले.

32 अलीशा घरात आला. ते मूल त्याच्या अंर्थरुणा�र मृता�स्रे्थत पडले होते.
33 अलीशाने खोलीत शिशरुन दार ला�ून घेतले. आता खोलीत ते मूल आणिण अलीशा अशी दोघंच होती. 

अलीशाने मग परमेश्वराची प्रार्थ�ना केली.
34 अलीशा पलंगाज�ळ आला आणिण मुलाच्या अंगा�र पालर्था पडला. त्याने आपले तोंड मुलाच्या तोंडा�र

आणिण डोळे मुलाच्या डोळ्या�र टेक�ले. आपले हात त्याच्या हाता�र ठे�ले. अशा प्रकारे अलीशाने 
त्याला अंगाशी घेतल्या�र त्या मुलाच्या अंगात ऊब विनमा�ण झाली.

35 अलीशा मग खोलीतून बाहेर पडला आणिण घरातल्या घरात एक चक्कर मारली. मग पुन्हा खोलीत 
शिशरुन मुलाच्या अंगा�र पालर्था पडला. मुलाला एकापाठोपाठ सात शिशंका आल्या आणिण त्याने डोळे 
उघडले.

36 अलीशाने गेहजीला हाक मारुन त्या शूनेमच्या बाईला बोल�ायला सांविगतले.गेहजीने वितला तसे 
सांविगतल्या�र ती अलीशासमोर येऊन उभी राविहली. अलीशा वितला म्हणाला, घे आता मुलाला उचलून.

37 या�र त्या शूनेमच्या बाईने खोलीत शिशरुन अलीशाचे पाय धरले, मुलाला उचलून घेतले आणिण बाहेर 
आली.

3. मत्तय 14: 14-21

14 मग तो विकनाऱ्या�र आला, जेव्हा त्याने मोठा लोकसमदुाय पाविहला. तेव्हा त्याला त्यांच्याबद्दल कळ�ळा
�ाटला. म्हणून जे आजारी होते त्यांना त्याने बरे केले.

15 मग संध्याकाळ झाल्या�र त्याचे शिशष्य त्याच्याकडे आले आणिण म्हणाले, ही माळराना�रची उजाड जागा
आहे आणिण भोजन �ेळ होऊन गेली आहे. लोकांनी गा�ामध्ये जाऊन स्�त:करिरता अन्न वि�कत घ्या�े 
म्हणून त्यांना पाठ�ून द्या.

16 परंतु येशू त्यांना म्हणाला, त्यांना जाण्याची गरज नाही. तमु्हीच त्यांना खायला द्या.
17 तेव्हा ते त्याला म्हणाले, पाच भाकरी � दोन मासे याशिश�ाय येरे्थ आमच्याज�ळ काहीच नाही.
18 तो म्हणाला, त्या इकडे आणा.
19 मग लोकांना ग�ता�र बसण्याची आज्ञा केत्या�र त्याने त्या पाच भाकरी � दोन मासे घेऊन �र 

आकाशकडे पाहून त्या�र आशी�ा�द माविगतला. नंतर त्याने भाकरी मोडून शिशष्यांना दिदल्या � शिशष्यांनी 
लोकास दिदल्या.

20 ते स�� जे�ून तृप्त झाले. मग त्या उरलेल्या तुकड्यांच्या त्यांनी बारा टोपल्या भरुन घेतल्या.
21 स्क्रिस्त्रया � मुले मोजली नाहीत, पुरूष मात्र पाच हजार होते.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या पिकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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4. लूक 20 : 1

1 एके दिद�शी येशू मंदिदरात लोकांना शिशक्षण देत असताना � सु�ाता� सांगत असताना एकदा एक मुख्य 
याजक आणिण विनयमशास्त्राचे शिशक्षक, �डीलजनांसह एकत्र �र त्याच्याकडे आले.

5. लूक 21 : 1-4

1 येशूने �र पाविहले � श्रीमंत लोकांना दानपेटीत दाने टाकताना न्याहाळले.
2 त्याने एका गरीब वि�ध�ेलाही तांब्याची दोन नाणी टाकताना पाविहले.
3 तेव्हा तो म्हणाला, मी तुम्हांला खरे सांगतो, या गरीब वि�ध�ेने इतर स�ा@पेक्षा अमिधक टाकले.
4 कारण या स�� लोकांनी आपल्या भरपूर संपत्तीमधून काही भाग दान म्हणून टाकले. परंतु वितने गरीब 

असून आपल्या उपजीवि�केतील स��च टाकले.

6. स्तोत्रसंविहता 147 : 5, 10, 11, 14

5 आपला प्रभु खूप मोठा आहे. तो Lार शक्ती�ान आहे. त्याला माहीत असलेल्या गोष्टींना मया�दा नाही.
10 युध्दातले घोडे आणिण बल�ान सैविनक त्याला आनंद देत नाहीत.
11 जे लोक त्याची प्रार्थ�ना करतात त्यांच्या बरोबर परमेश्वर आनंदी असतो. जे लोक त्याच्या खऱ्या प्रेमा�र 

वि�श्वास ठे�तात त्यांच्याबरोबर दे� आनंदी असतो.
14 दे�ाने तुझ्या देशात शांती आणली. म्हणून युध्दात शत्रूंनी तुझे धान्य नेले नाही. आणिण अन्न म्हणून 

तुझ्याकडे भरपूर धान्य आहे.

7. विLशिलप्पैकरांस 4: 19 (माझे), 20

19 ... माझा दे� तुमच्या स�� गरजा ख्रिNस्त येशूच्या ठायी असलेल्या त्याच्या गौर�ी संपत्तीला साजेल अशा 
रीतीने पुर�ील.

20 आपला दे� � विपता याला अनंतकाळ गौर� असो. आमेन.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 468 : 16-24

प्रश्न. - पदार्थ� म्हणजे काय?

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या पिकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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उत्तर द्या. - पदार्थ� असा आहे जो शाश्वत आहे आणिण कलह आणिण क्षय करण्यास अक्षम आहे. सत्य, जी�न 
आणिण प्रेम हे पदार्थ� आहेत, कारण शास्त्र�चने विहबू्रमध्ये हा शब्द �ापरतात: "आशा केलेल्या गोष्टींचा पदार्थ�, 
न पाविहलेल्या गोष्टींचा पुरा�ा." आत्मा, मन, आत्मा पिकं�ा दे� यांचा समानार्थw शब्द, हा एकमे� �ास्तवि�क 
पदार्थ� आहे. अध्यात्मित्मक वि�श्व, �ैयशिक्तक मनुष्यासह, ही एक संयुग कल्पना आहे, जी आत्म्याच्या दै�ी 
पदार्था�ला प्रवितपिबंविबत करते.

2. 335 : 7 (आत्मा)-8 (ला 2nd .), 12-15

आत्मा, दे�ाने, स्�तःमध्ये आणिण स्�तःमध्ये स�� काही विनमा�ण केले आहे. आत्म्याने कधीही पदार्थ� विनमा�ण 
केला नाही. … आत्मा हा एकमे� पदार्थ� आहे, अदृश्य आणिण अवि�भाज्य अनंत दे�. आध्यात्मित्मक आणिण शाश्वत
गोष्टी महत्त्�ाच्या आहेत. भौवितक आणिण ऐविहक गोष्टी अ�ास्त� आहेत.

3. 123 : 11-15

मनाची  सत्यता  विनणा�यकपणे  दश��ते  की  ती  गोष्ट  कशी  दिदसते,  परंतु  नाही.  दै�ी  वि�ज्ञान,  भौवितक
शिसद्धांतांपके्षा �रचे�र,  पदार्थ� �गळते,  गोष्टींचे वि�चारामंध्ये विनराकरण करते आणिण भौवितक भा�नांच्या
�स्तूंना आध्यात्मित्मक कल्पनांनी बदलते.

4. 278 : 3-11 (ला 2nd .), 28-5

दै�ी तत्�मीमांसा दूर पदार्थ� स्पष्ट करते. आत्मा हा एकमे� पदार्थ� आणिण चेतना आहे जो दै�ी वि�ज्ञानाने 
ओळखला आहे. भौवितक इदंिद्रये याचा वि�रोध करतात, पण भौवितक इदंिद्रये नाहीत, कारण पदार्था�ला मन नसते. 
आत्म्यामध्ये काही Lरक नाही, जसे सत्यामध्ये चूक नाही आणिण चांगल्यामध्ये �ाईट नाही. ही एक खोटी 
कल्पना आहे, �ास्तवि�क पदार्थ� आहे ही कल्पना, आत्म्याच्या वि�रुद्ध आहे. आत्मा, दे�, अनंत आहे, स��. 
आत्म्याचा कोणताही वि�परीत असू शकत नाही.

आपण ज्याला पाप, आजारपण आणिण मृत्यू म्हणतो ते स�� एक नश्वर वि�श्वास आहे. आपण पदार्था�ची व्याख्या 
त्रटुी म्हणून करतो, कारण ती जी�न, पदार्थ� आणिण बुद्धिद्धमत्तेच्या वि�रुद्ध आहे. पदार्थ�, त्याच्या नश्वरतेसह, जर 
आत्मा महत्त्�पूण� आणिण शाश्वत असेल तर ते महत्त्�पूण� असू शकत नाही. आपल्यासाठी कोणते पदार्थ� असले 
पाविहजे, - चुकीचे, बदलणारे आणिण मरणारे, परिर�त�नीय आणिण नश्वर, पिकं�ा अचल, अपरिर�त�नीय आणिण अमर?
न�ीन कराराच्या लेखकाने स्पष्टपणे वि�श्वासाचे �ण�न केले आहे, मनाचा एक गुण, "आशा केलेल्या गोष्टींचा 
पदार्थ�" म्हणून.

5. 23 : 16-20

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या पिकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�श्वास, जर तो के�ळ वि�श्वास असेल तर, काहीही आणिण कशाच्याही दरम्यान झुलणारा लोलक आहे, ज्यामध्ये
स्थिस्र्थरता नाही. वि�श्वास, अध्यात्मित्मक समजूतदारपणासाठी प्रगत, हा आत्म्याकडून मिमळालेला पुरा�ा आहे, जो 
स�� प्रकारच्या पापाची पिनदंा करतो आणिण दे�ाचे दा�े स्र्थाविपत करतो.

6. 206 : 15-31

मनषु्याशी दे�ाच्या �ैज्ञाविनक संबंधात, आपल्याला असे आढळून येते की जे काही आशी�ा�द देते ते स�ा@ना 
आशी�ा�द देते, जसे येशूने भाकरी आणिण मासे दाख�ून दिदले, - आत्मा, काही Lरक पडत नाही, पुर�ठा स्त्रोत 
आहे.

दे� आजारपण पाठ�तो का, आईला वितच्या मुलाला काही �षा@साठी देऊन आणिण नंतर मृत्यूने घेऊन जातो? 
दे�ाने आधीच जे विनमा�ण केले आहे ते पनु्हा विनमा�ण करतो का? पवि�त्र शास्त्र या मुद्दय्ा�र विनणिश्चत आहे, ते 
घोविषत करते की त्याचे काय� पणू� झाले आहे, दे�ासाठी काहीही न�ीन नाही आणिण ते चांगले आहे.

मनषु्याचा जन्म पिकं�ा मृत्यू, दे�ाची आध्यात्मित्मक प्रवितमा आणिण समानता असू शकते का? दे� आजारपण आणिण
मृत्यू पाठ�ण्याऐ�जी, तो त्यांचा नाश करतो आणिण अमरत्� प्रकाशात आणतो. स��शशिक्तमान आणिण अनंत 
मनाने स�� बन�ले आहे आणिण स�� समावि�ष्ट आहे. हे मन चुका करत नाही आणिण नंतर त्या सुधारते. दे� 
मनषु्याला पाप करण्यास, आजारी पडण्यास पिकं�ा मरण्यास प्र�ृत्त करीत नाही.

7. 475 : 28 Lक्त

मनषु्य पाप, आजार आणिण मृत्यूसाठी अक्षम आहे.

8. 300 : 28-29 पुढील पान

ब्रह्माडं दै�ी पदार्थ� पिकं�ा मन प्रवितपिबंविबत करते आणिण व्यक्त करते; म्हणून दे� के�ळ अध्यात्मित्मक वि�श्वात आणिण 
अध्यात्मित्मक मनुष्यामध्ये दिदसतो, जसे सूय� प्रकाशाच्या विकरणातून बाहेर पडताना दिदसतो. दे� के�ळ त्यातच 
प्रकट होतो जे जी�न, सत्य, प्रमे प्रवितपिबंविबत करते - होय, जे दे�ाचे गुणधम� आणिण सामर्थ्यय� प्रकट करते, अगदी 
आरशा�र Lेकलेल्या मान�ी प्रवितमेप्रमाणे, आरशासमोरच्या व्यक्तीचे रंग, रूप आणिण कृती पुनरा�ृत्ती होते. .

प्रवितपिबंब या शब्दाद्वारे ख्रिNश्चन वि�ज्ञान म्हणजे काय हे Lार कमी लोकांना समजते. स्�तःला, नश्वर आणिण भौवितक
मनषु्य हा पदार्थ� �ाटतो, परंतु त्याच्या पदार्था�च्या जाणिण�ेमध्ये त्रुटी समावि�ष्ट आहे आणिण म्हणून ती भौवितक, 
ऐविहक आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या पिकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दुसरीकडे, अमर, अध्यात्मित्मक मनुष्य खरोखरच महत्त्�पूण� आहे आणिण तो शाश्वत पदार्थ� पिकं�ा आत्मा 
प्रवितपिबंविबत करतो, ज्याची नश्वर आशा करतो. तो दै�ी प्रवितपिबंविबत करतो, जो एकमे� �ास्तवि�क आणिण शाश्वत 
अत्मिस्तत्� आहे. हे प्रवितपिबंब नश्वर इंदिद्रय अतींदिद्रय �ाटते कारण अध्यात्मित्मक मनुष्याची �स्तुस्थिस्र्थती नश्वर दृष्टीच्या 
पलीकडे जाते आणिण के�ळ दै�ी वि�ज्ञानाद्वारे प्रकट होते.

जसा दे� हा पदार्थ� आहे आणिण माणूस हा दै�ी प्रवितरूप आणिण प्रवितरूप आहे, माणसाने त्याची इच्छा बाळगली 
पाविहजे, आणिण प्रत्यक्षात के�ळ चांगल्याचा पदार्थ�, आत्म्याचा पदार्थ� आहे, काही Lरक नाही. मनषु्याकडे दुसरे 
कोणतेही पदार्थ� पिकं�ा मन आहे हा वि�श्वास अध्यात्मित्मक नाही आणिण पविहल्या आजे्ञचा भंग करतो, तुझा एक दे�,
एक मन आहे. नश्वर मनुष्य स्�तःला भौवितक पदार्थ� �ाटतो, तर मनषु्य एक "प्रवितमा" (कल्पना) आहे. भ्रम, पाप,
रोग आणिण मतृ्यू भौवितक इदंिद्रयांच्या खोट्या साक्षीतून उद्भ�तात, ज्याच्या कें द्रस्र्थानी अंतराच्या बाहेर एक कशिर्थत
दृविष्टकोनातून. अनंत आत्मा, मन आणिण पदार्था�ची उलटी प्रवितमा सादर करतो आणिण स��काही उलटे केले आहे.

9. 516 : 2-8

जसे आरशात स्�त:चे प्रवितपिबंब दिदसते, तसे तुम्ही अध्यात्मित्मक असल्याने दे�ाचे प्रवितपिबंब आहात. पदार्थ�, 
जी�न, बुद्धिद्धमत्ता, सत्य आणिण प्रेम, जे दे�ता आहेत, त्याच्या विनर्मिमंतीद्वारे प्रवितपिबंविबत होतात; आणिण जेव्हा 
आपण भौवितक इदंिद्रयांच्या खोट्या साक्षीला वि�ज्ञानाच्या तर्थ्ययांच्या अधीन करतो, तेव्हा आपल्याला ही खरी 
उपमा आणिण प्रवितपिबंब स��त्र दिदसेल.

10.   494 : 10-14

दै�ी प्रेम नेहमी भेटले आहे आणिण नेहमी प्रत्येक मान�ी गरजा पूण� करेल. ही कल्पना करणे योग्य नाही की 
येशूने के�ळ विन�डक संख्येसाठी पिकं�ा मया�दिदत काला�धीसाठी बरे करण्याचे दै�ी सामर्थ्यय� दाख�ले कारण 
स�� मान�जातीला आणिण प्रत्येक तासात, दै�ी प्रेम स�� चांगले पुर�ते.

11.   578 : 5, 16-18

दिदव्य पे्रम] माझा मेंढपाळ आहे; मला इच्छा नाही. 

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

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या पिकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दैविनक कत�व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थ�ना

दररोज प्रार्थ�ना करणे हे या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे कत�व्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्र्थाविपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�� पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स�� मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच� मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच�च्या सदस्यांच्या हेतू पिकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� पिकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रिNश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितपिबंविबत करते,  पापाची पिनंदा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच�मधील सदस्यांनी
दररोज स�� प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, पिनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  पिकं�ा  चुकीच्या  मागा�ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्रार्थ�ना
करा�ी.

चच� मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंर्थ. 1

कत�व्याची सतक� ता

आRमक  मानशिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे पिकं�ा दुल�क्ष करणे 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 प्लेनविLल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या पिकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


