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वि�षय — माणूस

सोनेरी मजकूर:  1 करिरंथकरांस 6: 20

"कारण तुम्हांला किकंमत देऊन वि�कत घेतले आहे. म्हणून तमुच्या शरीराने दे�ाला गौर� द्या."

उत्तरदायी �ाचन: याकोब 1: 12-14, 21, 22, 25

12 धन्य तो पुरूष जो त्याच्या परीक्षेत टिटकतो, कारण जेव्हा ती परीक्षा तो उत्तीण7 होईल, तेव्हा त्याला 
वि�जेत्याचा मुगूट मिमळेल. तो मुगुट दे�ाने जे त्याच्या�र प्रमे करतात त्यांना देण्याचे अभि?�चन टिदले आहे.

13 कोणीही, जेव्हा तो परीक्षेत पडतो, तेव्हा असे म्हणू नये की, “हे संकट दे�ाने माझ्या�र आणले.” कारण 
दे�ाला �ाईट गोष्टींचा मोह पडणार नाही आभिण तो कोणालाही मोहात पाडत नाही.

14 तर प्रत्येक जण त्याच्या स्�त:च्या इच्छेनुसार मोहात पडतो. तो आकृष्ट केला जातो � मोहात पडतो.
21 म्हणून तमुच्यास?ो�तीच्या स�7 अमंगऴ गोष्टींपासून पूण7पणे स्�त:ची सुटका करून घ्या. आभिण जी 

तुमच्या आत्म्याचे तारण करण्यास समथ7 आहे ती दे�ाची शिशक�ण तमुच्या अंत:करणात मुळा�लेली 
आहे ती लीनतेने स्विस्�कारा.

22 दे�ाची शिशक�ण काय सांगते त्याप्रमाणे नेहमी करा � फक्त ऐकूच नका तर त्याप्रमाणे करा कारण जर 
तुम्ही फक्त ऐकता तर तमु्ही स्�त:ची फस�णूक करता.

25 पण दे�ाचे परिरपूण7 � लोकांना स्�तंत्र बनवि�णारे जे विनयम आहेत, त्यांच्याकडे जो बारकाईने पाहतो, 
सतत अभ्यास करतो आभिण �चन ऐकून ते वि�सरून न जाता त्यानुसार चालतो, तो मनुष्य जे काही 
करतो त्यामध्ये आशी�ा7टिदत होईल.

धडा उपदेश

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिVश्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आभिण ख्रिVश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Zप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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बायबल पासून

1. उत्पशित्त 1: 27, 31 (से 1st.)

27 तेव्हा दे�ाने आपल्या प्रवितरुपाचा मनुष्य विनमा7ण केला; दे�ाचे प्रवितरुप असा तो विनमा7ण केला; नर � नारी
अशी ती विनमा7ण केली.

31 आपण केलेले स�7काही फार चांगले आहे असे दे�ाने पाविहले.

2. विनग7म 20: 1-3, 13, 14, 17

1 मग दे� म्हणाला,
2 मी याव्हे तुझा प्र?ू, तुझा दे� आहे. तमु्ही मिमसरमध्ये गुलाम होता तेव्हा मीच तमु्हाला तेथून 

गुलामविगरीतून सोड�ून आणले.
3 माझ्या शिश�ाय इतर कोणत्याही दै�तांची तू उपासना करु नयेस.
13 कोणाचाही खून करु नकोस.
14 व्यभि?चार करु नकोस.
17 तू आपल्या शेजाऱ्याच्या घराचा लो? धरु नकोस; त्याच्या बायकोचा लो? धरु नकोस; त्याचा गुलाम, 

त्याची स्त्री गुलाम, बैल, गाढ� किकं�ा त्याच्या मालकीचे जे काही असेल त्या कशाचाही लो? धरु नकोस.

3. 2 शमु�ेल 11 : 2-6, 14, 15, 26, 27

2 संध्याकाळी तो आपल्या पलंगा�रुन उठला आभिण राजमहालाच्या छता�रुन विफरु लागला. वितथून त्याला
एक बाई स्नान करताना टिदसली. ती अवितशय रुप�ान होती.

3 तेव्हा दा�ीदाने आपल्या से�क�गा7ला बोल�ून वितची माविहती काढली. से�काने सांविगतले, ती 
अलीयमची मुलगी बथशेबा उरीया विहत्ती याची ती पत्नी.

4 वितला आपल्याकडे घेऊन यायला दा�ीदाने विनरोप्याला पाठ�ले. ती आल्या�र दा�ीदाने वितच्याशी 
शरीरसंबंध केला. नंतर स्नान करुन शुध्द होऊन ती पुन्हा आपल्या घरी परतली.

5 पण बथशेबा ग?7�ती राविहली. दा�ीदाला वितने विनरोप पाठ�ला. वितने सांविगतले, मी गरोदर आहे.
6 दा�ीदाने य�ाबाला विनरोप पाठ�ला की उरीया विहत्तीला माझ्याकडे पाठ�ा. तेव्हा य�ाबाने उरीया 

विहत्तीला दा�ीदकडे पाठ�ले.
14 दुसऱ्या टिद�शी सकाळी दा�ीदाने य�ाबासाठी एक पत्र शिलहून ते उरीयाला न्यायला सांविगतले.
15 त्या पत्रात दा�ीदाने शिलविहले होते. आघाडी�र जेथे तुंबळ युध्द चालले असेल तेथे उरीयाला पाठ�. 

त्याला एकट्याला तेथे सोडा म्हणजे तो युध्दात कामी येईल.
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26 उरीया मरण पा�ल्याचे बथशेबाला कळले. वितने पवितविनधनाबद्दल शोक केला.
27 काही काळाने वितचे दु:ख ओसरल्या�र दा�ीदाने से�कांकर�ी वितला आपल्याकडे आण�ले. ती त्याची 

पत्नी झाली आभिण त्याच्या मुलाला वितने जन्म टिदला. पण दा�ीदाचे हे नीच कृत्य परमेश्वराला पसंत 
पडले नाही.

4. मत्तय 4: 23

23 येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने स?ास्थानात जाऊन शिशकवि�ले � स्�गा7च्या राज्याची सु�ाता7
सांविगतली. येशूने लोकांचे स�7 रोग � दुखणी बरी केली.

5. मत्तय 5: 2

2 आभिण त्याने त्यांना शिशकवि�ण्यास सरु�ात केली. तो म्हणाला.

6. मत्तय 6: 9 (से:), 13

9 म्हणून जेव्हा तुम्ही प्राथ7ना करता. तेव्हा तुम्ही अशी प्राथ7ना करा�ी. हे आमच्या स्�गा7तील विपत्या, तुझे 
ना� पवि�त्र मानले जा�ो.

13 आम्हांला परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हांला त्या दुष्टापासून सोडी�.

7. योहान 8: 2-11

2 दुसऱ्या टिद�शी सकाळीच येशू परत मटंिदरात गेला. स�7 लोक येशूकडे आले. येशू बसला आभिण त्याने 
लोकांना शिशक्षण टिदले.

3 विनयमशास्त्राचे शिशक्षक � परुशी एका स्त्रीला घेऊन तेथे आले. त्या स्त्रीला व्यभि?चाराचे पाप करताना 
पकडले होते. या यहूदी लोकांनी त्या स्त्रीला बळजबरीने लोकांपुढे उ?े केले.

4 ते येशूला म्हणाले गुरूजी, जो विहचा न�रा नाही, अशा माणसाशी व्यभि?चार करताना ह्या स्त्रीला 
पकडले.

5 मोशेच्या विनयमशस्त्रात अशी आज्ञा टिदलेली आहे की, असे कम7 करणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला आम्ही धोंडमार
करुन जिज�े मारले पाविहजे. आम्ही काय करा�े असे तमुचे मत आहे?

6 येशूला पेचात पकडा�े म्हणून यहूदी लोकांनी हा प्रश्न वि�चारला होता. काही तरी चुकीचे बोलताना 
येशूला धरा�े अशी त्यांची इच्छा होती. म्हणजे मग त्यांना येशू�र आरोप ठे�ता आला असता. पण येशूने
गुडघे टेकले � आपल्या बोटाने जमिमनी�र शिलहू लागला.
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7 हूदी पुढारी येशूला प्रश्न वि�चारीतच राविहले, म्हणून येशू मान �र करुन त्यांच्याकडे पाहत म्हणाला, ज्याने
कधीच पाप केले नाही असा एकतरी मनुष्य येथे आहे काय? विनष्पाप मनुष्य या स्त्री�र पविहला दगड 
फेकू शकतो.

8 मग येशूने पुन्हा गुडघे टेकले � जमिमनी�र शिलहू लागला.
9 येशूचे हे शब्द ज्या लोकांनी ऐकले, ते एक एक करुन विनघून जाऊ लागले. जे �यस्कर होते ते अगोदर 

गेले. मग इतर लोक गेले. येशू एकटाच त्या स्त्रीसह तेथे राविहला होता. ती त्याच्यासमोर उ?ी होती.
10 येशूने पुन्हा �र पाविहले आभिण वितला वि�चारले, बाई, ते स�7 लोक विनघून गेले आहेत, त्यातील एकानेही 

तुला दोषी ठरवि�ले नाही काय?
11 त्या स्त्रीने उत्तर टिदले. महाराज, मला कोणीही दोषी ठरवि�ले नाही. मग येशू म्हणाला, मग मीही तुझा 

न्याय करीत नाही. आता तू जाऊ शकतेस, पण परत पाप करु नकोस.

8. 1 करिरंथकरांस 6: 19

19 किकं�ा तमु्हाला हे माहीत नाही काय तमुची शरीरे ही तुमच्यामध्ये जो पवि�त्र आत्मा आहे � जो तुम्हांला 
दे�ाकडून प्राप्त झाला त्यांचे मंटिदर आहे, आभिण स्�त:चे असे तुम्ही नाही?

9. गलतीकरांस 5: 1, 19-23

1 आम्ही स्�ातंत्र्यात राहा�े म्हणून ख्रिVस्ताने आम्हांला मुक्त केले, म्हणून स्थिस्थर राहा. आभिण 
विनयमशास्त्राच्या जु�ाच्यागुलामविगरीचे ओझे पुन्हा लादून घेऊ नका.

19 देहाची कमx तर उघड आहेत, ती म्हणजे, जारकम7, अशुद्धता, कामातुरपणा,
20 मूर्तितंपूजा, चेटूक, दे्वष, मारामारी,मत्सर, राग, स्�ाथ| हे�ेदा�े, पक्ष?ेद,
21 दारुबाजी, रंगेलपणा, अशासारख्या दुसऱ्या स�7 गोष्टी. या गोष्टीवि�षयी मीतुम्हांला सूचना देत आहे. 

ज्याप्रमाणे मी पू�| तुम्हांला सूचना केल्या होत्या. जे लोक अशा गोष्टी करतात त्यांना दे�ाच्याराज्यात 
�ाटा मिमळणार नाही.

22 पण आत्मा या गोष्टी विनमा7ण करतो: प्रीवित, आनंद, शांवित, सहनशीलता, दयाळूपणा,चांगुलपणा, 
वि�श्वास,

23 सौम्यता � आत्मसंयमन. अशा गोष्टीवि�रुद्ध विनयमशास्त्र नाही.

वि�ज्ञान आभिण आरोग्य

1. 516 : 19-21
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मनुष्य, त्याच्या प्रवितरूपाने बनलेला, त्याच्याकडे स�7 पृथ्�ी�रील दे�ाचे �च7स्� आहे आभिण त्याचे प्रवितकिबंब आहे.

2. 519 : 3-6

दे�ता त्याच्या काया7ने संतुष्ट होते. तो अन्यथा कसा असू शकतो, कारण अध्यास्वित्मक विनर्मिमंती ही त्याच्या 
अमया7द आत्मसंयम आभिण अमर ज्ञानाची उत्पत्ती, उत्पत्ती होती?

3. 102 : 9-11

फक्त एकच खरे आकष7ण आहे, ते म्हणजे आत्म्याचे. खांबाकडे सुई दाख�णे ही स�7स्�ी शक्ती किकं�ा ईश्वर, 
टिदव्य मन यांच्या आकष7णाचे प्रतीक आहे.

4. 337 : 6-13, 14 (ख्रिVश्चन)-19

इटंि�य�ाद म्हणजे आनदं नाही तर बंधन आहे. खऱ्या आनदंासाठी, मनुष्याने त्याच्या तत्त्�ाशी, दै�ी पे्रमाशी 
एकरूप होणे आ�श्यक आहे; पुत्राने विपत्याच्या अनुषंगाने, ख्रिVस्ताच्या अनुरूप असले पाविहजे. दै�ी 
वि�ज्ञानानुसार, मनषु्य त्याच्या मनाच्या रूपात परिरपूण7 आहे. असण्याचे सत्य माणसाला सुसं�ादी आभिण अमर
बन�ते, तर चूक नश्वर आभिण वि�संगत असते.

ख्रिVश्चन वि�ज्ञान हे दाख�ून देते की सु�ातxच्या शिशक�णीप्रमाणे अंतःकरणातील शुद्ध लोकांशिश�ाय कोणीही 
दे�ाला पाहू शकत नाही. त्याच्या शुद्धतेच्या प्रमाणात मनषु्य परिरपूण7 आहे; आभिण परिरपूण7ता हा खगोलीय 
अस्विस्तत्�ाचा Zम आहे जो ख्रिVस्तामध्ये जी�न, जी�नाचा आध्यास्वित्मक आदश7 दश7वि�तो.

5. 272 : 19-27

हे वि�चारांचे आध्यास्वित्मकीकरण आभिण दैनंटिदन जी�नाचे ख्रिVस्तीकरण आहे, ?ौवितक अस्विस्तत्�ाच्या ?यंकर 
प्रहसनाच्या परिरणामांच्या वि�परीत; ही पवि�त्रता आभिण शुद्धता आहे, ज्याच्या उलट, खालच्या प्र�ृत्ती आभिण 
कामुकता आभिण अशुद्धतेचे पृथ्�ी�रील गुरुत्�ाकष7ण, जे ख्रिVश्चन वि�ज्ञानाच्या दै�ी उत्पत्तीची आभिण 
काय7प्रणालीची साक्ष देतात. ख्रिVश्चन वि�ज्ञानाच्या वि�जयांची नोंद त्रुटी आभिण �ाईटाच्या नाशात केली जाते, 
ज्यातून पाप, आजारपण आभिण मृत्यूच्या विनराशाजनक वि�श्वासांचा प्रसार केला जातो.

6. 51 : 28-32

येशू विनस्�ाथ| होता. त्याच्या अध्यात्माने त्याला सं�ेदनापासून �ेगळे केले आभिण स्�ाथ| ?ौवितक�ादी त्याचा 
दे्वष करण्यास प्र�ृत्त केले; परंतु याच अध्यात्माने येशूला आजारी लोकांना बरे करण्यास, �ाईट गोष्टी काढून 
टाकण्यास आभिण मृतांना उठवि�ण्यास सक्षम केले.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिVश्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आभिण ख्रिVश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Zप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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7. 85 : 24-27

येशूला माहीत होते की ही विपढी दुष्ट आभिण व्यभि?चारी आहे, आध्यास्वित्मकपेक्षा ?ौवितक गोष्टी शोधत आहे.
?ौवितक�ादा�र त्याचा जोर तीव्र होता, परंतु आ�श्यक होता.

8. 11 : 1 (येशूचे)-4

येशूच्या प्राथ7ना, "आमची कजx माफ करा," क्षमा करण्याच्या अटी देखील विनर्दिदंष्ट केल्या आहेत. व्यभि?चारी 
स्त्रीला क्षमा करताना तो म्हणाला, "जा, आभिण यापुढे पाप करू नकोस."

9. 51 : 19-27

त्याचे परिरपूण7 उदाहरण आपल्या स�ा�च्या तारणासाठी होते, परंतु के�ळ त्यांनी केलेली कामे करून आभिण 
इतरांना करायला शिशक�ले. बरे करण्याचा त्याचा उदे्दश के�ळ आरोग्य पुनस�चवियत करणे हा नव्हता तर त्याचे 
दै�ी तत्त्� प्रदर्शिशंत करणे हा होता. त्याने जे काही सावंिगतले आभिण केले त्या स�7 गोष्टींमध्ये तो दे�ाकडून, सत्य 
आभिण प्रमेाने प्ररेिरत होता. त्याच्या छळ करणाऱ्यांचे हेतू अभि?मान, मत्सर, Zूरता आभिण सूड हे होते, जे ?ौवितक 
येशू�र ओढ�ले होते, परंतु दै�ी तत्त्�, प्रेम यांचे लक्ष्य होते, ज्याने त्यांच्या कामुकतेला फटकारले.

10.   201 : 1-2 पुढील पान

आतापय�त उपदेश केलेला स��त्तम उपदेश म्हणजे सत्याचा सरा� केला जातो आभिण पाप, आजार आभिण मृत्यू 
यांचा नाश करून दाख�ला जातो. हे जाणून घेतल्या�र आभिण हे देखील जाणून घेतले की एक स्नेह 
आपल्यामध्ये स��च्च असेल आभिण आपल्या जी�नात पुढाकार घईेल, येशू म्हणाला, "कोणताही मनुष्य दोन 
मालकांची से�ा करू शकत नाही."

आम्ही खोट्या पाया�र सुरभिक्षतपणे उ?ारू शकत नाही. सत्य एक न�ीन प्राणी बन�ते, ज्यामध्ये जुन्या गोष्टी 
विनघून जातात आभिण "स�7 गोष्टी न�ीन होतात." आकांक्षा, स्�ाथ7, खोटी ?ूक, दे्वष, ?य, स�7 कामुकता, 
अध्यात्माकडे झुकणे, आभिण असण्याचे अवितप्रचंडपणा दे�ाच्या बाजूने आहे, चांगले.

आम्ही आधीच ?रलेली ?ांडी ?रू शकत नाही. ते प्रथम रिरकामे करणे आ�श्यक आहे. चला त्रुटी दूर करूया. 
मग, जेव्हा दे�ाचे �ारे �ाहतात, तेव्हा आपण आपल्या फाटक्या लोकांना आपल्या ज�ळ मिमठी मारणार नाही.

नश्वर मनातून त्रटुी काढण्याचा माग7 म्हणजे प्रेमाच्या ओहोटीतून सत्यात ओतणे. ख्रिVश्चन परिरपूण7ता इतर 
कोणत्याही आधारा�र जिजंकली जात नाही.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिVश्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आभिण ख्रिVश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Zप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, सप्टेंबर 4, 2022                                                                                                              पषृ्ठ 7
वि�षय — माणूस

अपवि�त्रते�र पावि�त्र्य कलम करणे, पाप सोडले नाही तर माफ केले जाऊ शकते असे समजणे, ?ुके काढणे 
आभिण उंट विगळण्यासारखे मूख7पणाचे आहे.

11.   82 : 31-2

पाप आभिण कामुकतेच्या जगात, शक्तीच्या मोठ्या वि�कासासाठी घाई करत असताना, हे मान�ी मन आहे की 
दै�ी मन आहे याचा वि�चार करणे शहाणपणाचे आहे.

12.   56 : 15-3

लग्नाच्या कराराशी अवि�श्वासूपणा ही स�7 जातींची सामाजिजक अरिरष्ट आहे, "अंधारात चालणारी रोगराई, ... 
दुपारच्या �ेळी �ाया जाणारा नाश." "तू व्यभि?चार करू नकोस," ही आज्ञा "मारु नकोस" यापके्षा कमी 
अत्या�श्यक नाही.

शुद्धता ही सभ्यता आभिण प्रगतीचा शिसमेंट आहे. त्याशिश�ाय समाजात स्थैय7 नाही आभिण त्याशिश�ाय जी�नवि�ज्ञान
प्राप्त होऊ शकत नाही.

13.   234 : 26-3

तुम्ही पविहल्या �ेळी �ाईट वि�चारां�र विनयंत्रण ठे�ले पाविहजे, नाहीतर ते तुमच्या�र विनयंत्रण ठे�तील. येशूने 
घोविषत केले की विनविषद्ध �स्तूंकडे इच्छेने पाहणे म्हणजे नैवितक विनयम मोडणे होय. इटंि�यांना न टिदसणाऱ्या 
मान�ी मनाच्या विZये�र त्यांनी मोठा ताण टिदला.

�ाईट वि�चार आभिण उटिद्दष्टे दूरपय�त पोहोचत नाहीत आभिण एखाद्याच्या वि�श्वासाच्या पर�ानगीपेक्षा जास्त 
नुकसान करत नाहीत. दुष्ट वि�चार, �ासना आभिण दु?ा7�नापूण7 हेतू पुढे जाऊ शकत नाहीत, जसे की ?टकत 
परागकण, एका मान�ी मनातून दुसऱ्या मनाकडे, संशय नसलेला आराम शोधणे, जर सद्गणु आभिण सत्याने 
मजबूत संरक्षण तयार केले.

14.   406 : 19-25

�ाईटाचा प्रवितकार करा - स�7 प्रकारच्या तु्रटी - आभिण ती तमुच्यापासून पळून जाईल. त्रटुी हा जी�नाचा वि�रोध 
आहे. आपण चुकून सत्याचे �च7स्�, मृत्यू�र जी�न आभिण �ाईटा�र चांगले या स�7 टिदशाविनदxशांमध्ये आपण 
स्�तःचा फायदा उठ�ू शकतो आभिण शे�टी करू शकतो, आभिण दे�ाच्या कल्पनेच्या परिरपूण7ते�र येईपय�त ही 
�ाढ चालूच राहील, आभिण यापुढे आपण आजारी पडू आभिण मरू अशी ?ीती बाळगू नका.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिVश्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आभिण ख्रिVश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Zप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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15.   60 : 29-1

आत्म्याकडे अनंत संसाधने आहेत ज्याने मान�जातीला आशी�ा7द द्या�ा,  आभिण आत्मा शोधल्यास आनदं
अमिधक सहजतेने प्राप्त होईल आभिण आपल्या पाळण्यात अमिधक सुरभिक्षत असेल. के�ळ उच्च उप?ोगांनीच
अमर माणसाची लालसा पूण7 होऊ शकते.

16.   495 : 14-24

जेव्हा आजारपणाचा किकं�ा पापाचा भ्रम तमु्हाला मोहात पाडतो तेव्हा दे� आभिण त्याच्या कल्पनेला मिचकटून 
राहा. त्याच्या प्रवितरूपाशिश�ाय कशालाही तुमच्या वि�चारात राहू देऊ नका. ?ीती किकं�ा शंका या दोघांनीही 
तुमच्या स्पष्ट जाभिण�ा आभिण शांत वि�श्वासाची छाया पडू देऊ नये, की जी�नाची सुसं�ादी ओळख — जसे 
जी�न शाश्वत आहे — कोणत्याही �ेदनादायक ?ा�ना किकं�ा वि�श्वास नष्ट करू शकते, जे जी�न नाही. ख्रिVश्चन 
वि�ज्ञानाला, ?ौवितक अथा7ऐ�जी, आपल्या असण्याबद्दलच्या समजूतीचे समथ7न करू द्या आभिण ही समज 
त्रुटीला सत्यात बदलेल, मृत्यूच्या जागी अमरत्� आणेल आभिण वि�सं�ाद शांत करेल.

17.   527 : 4-5

मनुष्य हे दे�ाचे प्रवितकिबंब आहे, त्याला लाग�डीची गरज नाही, परंतु नेहमीच संुदर आभिण परिरपूण7 आहे.

दैविनक कत7व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ7ना

दररोज प्राथ7ना करणे हे या चच7मधील प्रत्येक सदस्याचे कत7व्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आभिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आभिण माझ्यापासून स�7 पापां�र राज्य करु द्या; आभिण
तुझे शब्द स�7 मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आभिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच7 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�?ाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिVश्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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द मदर चच7च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैर?ा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रेम एकट्याने माणसा�र राज्य करते;  आभिण एक ख्रिVश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनदंा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरपणा आभिण क्षमा यामध्ये. या चच7मधील सदस्यांनी
दररोज स�7 प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, ?वि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनंदा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्र?ा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा7ने  प्र?ावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ7ना
करा�ी.

चच7 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत7व्याची सतक7 ता

आZमक  मानशिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आभिण  दे�,  त्याचा  नेता  आभिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल7क्ष करणे हे या चच7मधील प्रत्येक सदस्याचे कत7व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच7 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�?ाग. 6

_____________________
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विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आभिण ख्रिVश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Zप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


