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सोनेरी मजकूर:  इवि�सकरांस 5 : 14

“हे झोपलेल्या जागा हो � मेलेल्यांतून ऊठ, आणि' ख्रि)स्त तुझ्या�र काशेल.”

उत्तरदायी �ाचन:  1 करिरंथकरांस 15: 50-54

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�= मर'ार नाही. आप' स�= बदलून 
जाऊ.

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

54 जेव्हा हे वि�नाशी शरीर अवि�नाशीप' धार' करील � हे मत्य= शरीर अमरत्� धार' करील, तेव्हा पवि�त्र 
शास्त्रात सांविगतल्यामा'े होईल.“वि�जयात मर' विगळले गेले आहे.

धडा उपदेश

बायबल पासून

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि�ल्ड ख्रि)श्चन सायन्स चच=ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विMस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि' ख्रि)श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Mप्चस=मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. स्तोत्रसंविहता 17 : 1 (परमेश्वरा!), 15

1 परमेश्वरा, न्यायासाठी, ामाणि'कप'ासाठी माझी ाथ=ना ऐक. माझ्या ाथ=नेकडे लक्ष दे. माझी खरी 
ाथ=ना ऐक.

15 मी न्यायासाठी ाथ=ना केली. म्ह'ून परमेश्वरा, मी तुझा चेहरा बघेन आणि' तुला बघून मी पू'= समाधानी
होईन.

2. स्तोत्रसंविहता 68 : 20

20 तो आपला दे� आहे आपल्याला तार'ारा तोच तो दे� आहे. परमेश्वर, आपला दे� आपल्याला 
मर'ापासून �ाच�तो..

3. होशेय 13: 4 (मी), 9, 14 (पासून 2nd :)

4 तुम्ही मिमसर देशात असल्यापासून मी परमेश्वर तुमचा परमेश्वर आहे माझ्यालिश�ाय दुसरा दे� तुम्हाला 
माहीत नव्हता. ज्याने तुम्हाला �ाचवि�ले तो मीच.

9 इस्राएल, मी तुला मदत केली. प' तू माझ्यावि�रुध्द गेलास म्ह'ून आता मी तुझा नाश करीन.
14 मी त्यांना थडग्यापासून �ाच�ीन मी त्यांचा मृत्यूपासून बचा� करीन. मर'ा, तुझी रोगराई कोठे आहे? 

थडग्या, तुझी शक्ती कोठे गेली? मला सूड घ्यायचा नाही.

4. लूक 4 : 1 (पासून 1st ,)

1 येशू पवि�त्र आत्म्याने पू'= भरुन याद̂न नदीहून परतला.

5. लूक 8 : 40-42 (पासून 1st.), 49-56 (पासून :)

40 नंतर जेव्हा येशू परत आला तेव्हा लोकांनी त्याचे स्�ागत केले, कार' ते स�= त्याची �ाट पाहत होते.
41 त्याच�ेळी याईर ना�ाचा एक मनुष्य आला. तेथील सभास्थानाचा तो अमिधकारी होता. त्याने येशूच्या 

पाया पडून त्याला आपल्या घरी येण्याची वि�नवंित केली.
42 कार' त्याला बारा �षाcची एक मुलगी होतो आणि' ती मरा�यास टेकली होती.येशू जात असता 

लोकांची गदd झाली होती � तो चेंगरला जात होता.
49 तो हे बोलत असतानाच को'ी तरी सभास्थानाच्या अमिधकाया=च्या घरुन आले आणि' म्ह'ाले, तुमची 

मुलगी मर' पा�ली आहे. आता गुरुजींना त्रास देऊ नका.
50 येशून हे ऐकले � तो सभास्थानाच्या अमिधकाऱ्याला म्ह'ाला, णिभऊ नको, �क्त वि�श्वास ठे� आणि' ती 

मर'ातून �ाचवि�ली जाईल.
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विMस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि' ख्रि)श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Mप्चस=मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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51 जेव्हा येशू त्या घरी आला, त्याने आप'ाबरोबर पेत्र, योहान, याकोब आणि' मुलीचे आई�डील 
यांच्यालिश�ाय को'ालाही आत येऊ दिदले नाही.

52 स�= लोक वितच्यासाठी रडत होते. येशू म्ह'ाला, रड'े थांब�ा, ती मेलेली नाही, ती झोपेत आहे.
53 प' ते त्याला हसले. कार' त्यांना माहीत होते की ती मेली आहे.
54 परंतु त्याने वितचा हात धरला आणि' मोठ्याने म्ह'ाला, मुली, ऊठ!
55 मग, तेव्हा वितचा आत्मा पुन्हा आला आणि' ती लगेच उभी राविहली. नंतर त्याने वितला खाण्यास देण्याची 

आज्ञा केली.
56 तेव्हा वितचे आई�डील आश्चया=ने थश्च झाले, परंतु जे घडले त्याबद्दल को'ालाही सांगू नका अशी त्याने 

त्यांना आज्ञा केली.

6. लूक 17 : 20, 21

20 एकदा, परुश्यांनी येशूला वि�चारले, दे�ाचे राज्य केव्हा येईल, त्याने त्यांना उत्तर दिदले, दे�ाच राज्य दृद्दय
स्�रुपात येत नाही. लोक असे म्ह''ार नाहीत की

21 ते येथे आहे! किकं�ा ते तेथे आहे! कार' दे�ाचे राज्य तमुच्यामध्ये आहे.

7. रोमकरांस 6 : 16-18, 22, 23

16 खात्रीने नाही. तमु्हांला माहीत नाही काय की जेव्हा तमु्ही स्�त:ला आज्ञापालना करता एखाद्याच्या 
स्�ाधीन करता तर ज्याची आज्ञा तुम्ही पाळता त्याचे गुलाम आहात. तमु्ही पापांत चालू शकता किकं�ा 
दे�ाची आज्ञा पाळू शकता. पापांमुळे आध्यात्मित्मक मर' येते. प' दे�ाची आज्ञा पाळल्याने तुम्हांला 
नीवितमत्� मिमळते.

17 पू�p 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'=प'े पाळल्या.

18 तुम्हांला पापांपासून मकु्त केले गेले. आणि' नीवितमत्�ाचे गुलाम करण्यात आले.
22 परंतु आता तमु्हांला पापापासून मुक्त करुन दे�ाचे गुलाम केले आहे. दे�ाच्या से�ेसाठी तुमचे �ळ 

तुम्हांला मिमळाले आहे � त्याचा शे�टचा परिर'ाम म्ह'जे अनंतकाळचे जी�न आहे.
23 कार' पापाची मजुरी मर' आहे. परंतु दे�ाची ख्रि)स्त येशूमध्ये दिदलेली मो�त दे'गी म्ह'जे 

अनंतकाळचे जी�न आहे.
8. 1 पते्र 1 : 3-6 (पासून 1st ,), 7-9, 13-16

3 आमच्या भु येशू ख्रि)स्ताच्या विपत्याची, दे�ाची स्तुवित असो! त्याच्या महान दयेमुळे त्याने आमचा न�ा 
जन्म होऊ दिदला, आणि' येशूला मेलेल्यातून उठवि�ण्याने जिज�ंत � न�ीन आशा दिदली.

4 आणि' ज्याचा कधी नाश होत नाही, ज्याच्या�र काही दोष नाही, � जे कधी जिझजत नाही असे �तन 
स्�गा=त आपल्यासाठी राखून ठे�ले आहे.

5 आणि' शे�टच्या काळात गट करण्यात ये'ारे तार' तुम्हाला मिमळा�े म्ह'ून वि�श्वासाच्या द्वारे, दे�ाच्या 
सामर्थ्याया=ने तुमचे रक्ष' केले आहे.
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6 �ेग�ेगळ्या कारच्या विपडांनी काही काळापयcत तुम्ही दु:खी हो'े जरी जरुरीचे असले, तरी यामुळे 
आनंद करीत आहा.

7 नाश�ंत सोने शुध्द करण्याकरिरता अस्टिग्नत टाकले जाते. त्याहून अमिधक मौल्य�ान अशा तुमच्या 
वि�श्वासाची कसोटी व्हा�ी, आणि' येशू ख्रि)स्ताच्या परत येण्याच्या �ेळी तो खरा ठरा�ा आणि' तमु्हाला 
स्तुवित, गौर� � सन्मान मिमळा�ा याची आ�श्यकता आहे.

8 जरी तुम्ही येशूला पाविहले नाही, तरी तुम्ही त्याच्या�र ीवित करता. जरी आता तुम्ही त्याच्याकडे पाहू 
शकत नसला तरी तुम्ही त्याच्या�र वि�श्वास ठे�ता आणि' तुम्ही व्यक्त करता ये'ार नाही, अशा गौर�ी 
आनंदाने भरला आहात.

9 तुमच्या वि�श्वासाचे ध्येय जे तुमच्या आत्म्याचे तार' ते तुम्हाला ाप्त होत आहे.
13 म्ह'ून मानलिसकदृष्ट्या सा�ध असा आणि' पू'=प'े आत्मसंयमन करा. जेव्हा येशू ख्रि)स्त कट होईल 

तेव्हा तुम्हाला जे आशी�ा=द देण्यात येतील त्या�र तुमची आशा कें दिwत करा.
14 आज्ञाधारक मुलांम'े �ागा � तुम्ही अज्ञानी असताना, तमु्हांला पू�p ज्या दुष्ट इच्छा होत्या त्यामा'े 

तुमच्या जी�नाला आकार देण्याचे थांब�ा.
15 त्याऐ�जी ज्या दे�ाने तमु्हाला पाचार' केले तो पवि�त्र आहे, तमु्हीसुद्धा त्येक गोष्ट जी तुम्ही कराल 

त्यात पवि�त्र असा.
16 कार' असे लिलविहले आहे: पवि�त्र व्हा, कार' मी पवि�त्र आहे.

9. 2 करिरंथकरांस 5: 1, 4-10 (पासून ;)

1 आता आम्हांला माहीत आहे की, जेव्हा जविगक घर ज्यामध्ये आम्ही राहतो, नष्ट झाले, तर आम्हाला 
दे�ापासून मिमळलेले अनंतकाळचे घर स्�गा=त आहे. ते मान�ी हातांनी बांधलेले नाही.

4 कार' या घरामध्ये आम्ही असताना आम्ही कण्हतो, आणि' ओइयाने दबले जातो. कार' �स्त्रहीन 
असण्याची आमची इच्छा नसते, प' आमची इच्छा आहे की, आमच्या स्�गpय विन�ासस्थानाने पोशाख 
करा�ा. यासाठी की जे मत्य= आहेत ते जी�नाने विगळा�े.

5 आता दे�ानेच आम्हांला नेमक्या याच कार'ासाठी विनमा=' केले, आणि' हमी म्ह'ून पवि�त्र आत्मा दिदला,
जो ये'ार आहे त्याबद्दलची खात्री बाळगा.

6 म्ह'ून आम्हांला नेहमीच वि�श्वास असतो आणि' माहीत असते की, जोपयcत आम्ही या शरीरात राहत 
आहोत, तोपयcत आम्ही भुपासून दूर आहोत.

7 आम्ही वि�श्वासाने जगतो, जे बघतो त्याने
8 आम्हांला वि�श्वास आहे, मी म्ह'तो, आणि' शरीरापासून दूर राहण्याचे आम्ही पसंत करु. आणि' 

भुसंगती राहू.
9 म्ह'ून त्याला संतोषवि�'े हे आम्ही आमचे ध्येय करतो, आम्ही शरीराने जगत असलो किकं�ा भुपासून 

दूर असलो तरी.
10 कार' आम्हांला स�ाcना ख्रि)स्ताच्या न्यायासनासमोर उभे राहायचे आहे.

वि�ज्ञान आणि' आरोग्य
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1. 470 : 21-24

दे� मा'साचा विनमा=ता आहे आणि' मनुष्याचा दै�ी लिसद्धांत परिरपू'= राहतो, दै�ी कल्पना किकं�ा वितकिबंब, 
मनुष्य, परिरपू'= आहे. मनषु्य हा दे�ाच्या अत्मिस्तत्�ाचा अणिभव्यक्ती आहे.

2. 242 : 9-14

स्�ग=, समरसतेचा आ'खी एक माग= आहे आणि' दिदव्य वि�ज्ञानातील ख्रि)स्त आपल्याला हा माग= दश=वि�तो. दे� 
आणि' त्याचे वितकिबंब यांच्यापेक्षा - जी�नाची को'तीही जा'ी� नस'े - आणि' इतर ज्ञानाची जा'ी� नस'े 
आणि' तथाकलिथत �ेदना आणि' इंदिwयांच्या सुखापके्षा शे्रष्ठ अस'े.

3. 324 : 4-18

इदंिwय आणि' स्�त: चे शुद्धीकर' हे गतीचा पुरा�ा आहे. "जे मना केलेले शुद्ध आहेत ते धन्य आहेत कार' 
ते दे�ाला पाहतील."

जोपयcत मनुष्याची सुसं�ाद आणि' अमरत्� स्पष्ट होत नाही, तोपयcत आप' दे�ाची खरी कल्पना मिमळ�त नाही;
आणि' शरीर या�र विनयंत्र' ठे�ते काय ते वितकिबंविबत करेल, मग ते सत्य असो किकं�ा चूक, समजूतदारप'ा 
किकं�ा वि�श्वास असो, आत्मा असो �ा कर'. म्ह'ूनच आता त्याच्याबरोबर स्�त: ची ओळख करुन घ्या आणि'
शांवित करा. सा�ध, सा�ध आणि' जागरूक रहा. माग= सोपा आणि' अरंुद आहे, ज्यामुळे आप' समजतो की 
�क्त दे�च जी�न आहे. हे देहाबरोबरचे युद्ध आहे, ज्यामध्ये आप' पाप किकं�ा आजारप' आणि' मृत्यू या�र 
वि�जय मिमळ�ला पाविहजे, एकतर येथे किकं�ा पुढील काळात - आत्म्याच्या ध्येयापयcत किकं�ा दे�ाच्या जी�नापयcत
पोहोचण्यापू�p.

4. 291 : 12-18, 23-25 (पासून 1st .), 28-31

�ैणिश्वक मोक्ष गती आणि' परीक्षे�र अ�लंबून आहे आणि' त्यांच्यालिश�ाय त्यांना मिमळ�ता येत नाही. स्�ग= हा 
एक परिरसर नाही, तर मनाची एक दिदव्य स्थिस्थती आहे ज्यामध्ये मनाची स�= अणिभव्यक्ती सुसं�ादी आणि' अमर 
आहेत, कार' पाप तेथे नाही आणि' मनुष्याला स्�तःचे को'तेही नीवितमत्� नसल्याचे आढळले आहे, परंतु 
"भूचे मन" च्या ताब्यात आहे , "पवि�त्र शास्त्र म्ह'ते त्यामा'े.

जसे मृत्यूने नश्वर मा'साला शोधले, तसाच तो मृत्यू नंतरही असेल, जोपयcत परीक्षेची आणि' �ाढीस 
आ�श्यक बदलाचा परिर'ाम होत नाही.

को'त्याही  अंवितम  विन'=याला  मनुष्यांचा  नाश  करण्याची  तीक्षा  नाही,  कार'  शहा'प'ाचा
न्यायाचा दिद�स हा दररोज आणि' सतत येत राहतो,  ज्यायोगे मनुष्याचा स�= दोषांमुळे मनुष्याचा
नाश होतो.

5. 46 : 20-24
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मृत्यूची जी गोष्ट दिदसते त्याअगोदर येशूची अपरिर�र्तितंत शारीरिरक स्थिस्थती त्याच्या भौवितक गोष्टींपके्षा
श्रेष्ठ आहे. आणि' या उदात्ततेने त्याचे स्�गा=रोह' स्पष्ट केले आणि' त्याने कबरेच्या पलीकडे स्पष्टप'े
एक ोबेशनरी आणि' गतीशील राज्य कट केले.

6. 290 : 16-11

मृत्यू ना�ाच्या परिर�त=नाने पाप, आजारप' आणि' मृत्यू�रील वि�श्वास नष्ट केला तर वि�घटन होण्याच्या क्ष'ी 
आनंद जिजंकला जाईल आणि' कायमचा कायमचा राहील; प' हे तसे नाही. परिरपू'=तेनेच परिरपू'=ता ाप्त 
होते. जे अनीवितमान आहेत ते अजूनही अनीवितमान आहेत, जोपयcत दै�ी वि�ज्ञान ख्रि)स्त, सत्य, स�= अज्ञान 
आणि' पाप काढून टाकत नाही.

मृत्यूच्या क्ष'ी आपल्यात असलेले पाप आणि' चुक त्या क्ष'ी थांबत नाहीत, परंतु या चुका मरेपयcत दिटकतात. 
संपू'= आध्यात्मित्मक होण्यासाठी मनुष्याने विनद�ष अस'े आ�श्यक आहे आणि' जेव्हा तो परिरपू'=तेत पोहोचतो 
तेव्हाच तो अशा कारे होतो. खुनी, कृतीत मारला गेला असला तरी, त्याद्वारे पाप सोडत नाही. आपला 
मृतदेह मर' पा�ला असा वि�श्वास ठे�ून आणि' त्याचे Mौय= मन मर' पा�ले नाही हे लिशकून तो आता 
आध्यात्मित्मक नाही. �ाईटाने चांगल्या गोष्टीचे विनरस्त होईपयcत त्याचे वि�चार शुद्ध नाहीत. त्याचे शरीर त्याच्या 
मनासारखेच भौवितक आहे आणि' त्याउलट.

पाप उकलताना पाप क्षमा केले गेले आहे, असे समजा�े की, पापाच्या दरम्यान आनंद अस्सल असू शकतो, 
शरीराचा तथाकलिथत मृत्यू पापापासून मकु्त होतो आणि' दे�ाची क्षमा म्ह'जे पाप नष्ट हो'े म्ह'जेच - या 
गंभीर चुका आहेत . आम्हाला माविहत आहे की जेव्हा शे�टचा ट्रम्प �ाजेल तेव्हा "डोळ्यांची चमकताना" स�= 
काही बदलले जाईल; परंतु शहा'प'ाचा हा शे�टचा कॉल ख्रि)श्चन चारिरत्र्याच्या �ाढीसाठी मनुष्यांकडून 
त्येक कमी कॉलपयcत येऊ शकत नाही. मृत्यूच्या अनुभ�ा�र वि�श्वास ठे�ल्याने ते गौर�शाली होण्यास जागृत
होतील, असा वि�श्वास मृतात्म्यांना नाही.

7. 569 : 3-5

काही काळातल्या त्येक नश्वर, इथं किकं�ा नंतरच्या काळात, दे�ाच्या वि�रोधात असलेल्या सामर्थ्याया=�र 
वि�श्वासाह=तेने झंुज'े आणि' त्या�र मात कर'े आ�श्यक आहे.

8. 77 : 9-11

आयुष्यावि�षयी अध्यात्मित्मक समज येईपयcत मृत्यूच्या अत्मिस्तत्�ाच्या पुढील वि�मानात मृत्यू येईल.

9. 409 : 27-7

आम्हाला असे म्ह'ण्याचा को'ताही अमिधकार नाही की आयुष्य आता गोष्टीं�र अ�लंबून आहे, परंतु 
मृत्यूनंतर त्या�र अ�लंबून राह'ार नाही. आम्ही आपले जी�न येथे जी�न वि�ज्ञान अज्ञानामध्ये घाल�ू शकत
नाही, आणि' या अज्ञानाबद्दल कबरेच्या पलीकडे जाण्याची अपेक्षा करतो. अज्ञानाची भरपाई म्ह'ून मृत्यू 
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आपल्याला सुसं�ादी आणि' अमर बन�'ार नाही. जर आप' येथे ख्रि)श्चन वि�ज्ञानाकडे दुल=क्ष केले नाही, जे 
आध्यात्मित्मक आणि' शाश्वत आहे, तर आप' यापुढे आध्यात्मित्मक जी�नासाठी तयार हो'ार नाही.

येशू म्ह'तो, “हे अनंतकाळचे जी�न आहे.” आणि' मग त्याने सा�=कालिलक जी�नाची व्याख्या आपल्या
विपत्याचे आणि' स्�तःचे - ीती, सत्य आणि' जी�न यांचे ज्ञान म्ह'ून केले.

10. 427 : 29-14

मृत्यूचे स्�प्न येथे किकं�ा पुढे माइडंने आत्मसात केले पाविहजे. सत्याचा हा र'शिशंग शब्द ऐकण्यासाठी "मी 
मर' पा�ला आहे", या स्�तःच्या भौवितक घोष'ेतून वि�चार जागृत होतील, "मृत्यू, अकाय=क्षमता, 
आजारप'ाची विMया, अवितMम' किकं�ा वितविMया नाही."

जी�न �ास्तवि�क आहे आणि' मृत्यू म्ह'जे एक भ्रम आहे. येशूच्या मागा=त आत्म्याच्या गोष्टींचे दश=न केल्याने 
भौवितक भा�नांच्या अंधुक दृविष्टकोनातून सुसं�ाद � अमरत्� ाप्त होते. या स��च्च क्ष'ी मनषु्याचा 
वि�शेषामिधकार हा आपल्या गुरुच्या शब्दांना लिसद्ध कर'े आहे: "जर को'ी माझे म्ह''े पाळले तर तो कधीही 
मर'ार नाही." खोटे ट्रस्ट आणि' भौवितक पुराव्यांवि�षयीचे वि�चार �ळवि�'े जे'ेकरून अत्मिस्तत्त्�ात असलेल्या 
आध्यात्मित्मक गोष्टी कट होऊ शकतात - ही एक मोठी ास्टिप्त आहे ज्यायोगे आप' खोट्या गोष्टी काढून टाकू 
आणि' खऱ्यास स्थान देऊ. अशाकारे आम्ही मदंिदरात किकं�ा देहाची सत्यता स्थाविपत करू शकतो, "ज्याचा 
विनमा=ता आणि' विनमा=ता दे� आहे."

11. 74 : 10-12

जेव्हा येथे किकं�ा नंतर जी�नातील जी�नाची श्रद्धा नामशेष होते, तेव्हा वि�श्वास ज्याने धार' केली आहे ती 
वि�श्वासाने वि�रघळली आणि' जुन्या स्थिस्थतीत परत येत नाही.

12. 296 : 4-13

गती अनुभ�ातून जन्माला येते. हे नश्वर मा'साचे विपकवि�'े आहे, ज्याद्वारे नश्वर अमया=साठी सोडले जाते. 
एकतर येथे किकं�ा यापुढे, दु: ख किकं�ा वि�ज्ञानाने जी�न आणि' मनाशी संबंमिधत स�= भ्रमांचा नाश केला पाविहजे 
आणि' भौवितक भा�ना आणि' स्�तःला पुन्हा विनमा=' केले पाविहजे. म्हातारा मा'ूस आपल्या कृत्याने सोडून 
द्या�ा. कामुक किकं�ा पापी काहीही अमर नाही. खोट्या भौवितक ज्ञानाचा आणि' पापाचा मृत्यू, सेंदिwय पदाथाcचा 
मृत्यू नव्हे तर मनुष्य आणि' जी�न, क'=मधुर, �ास्तवि�क आणि' शाश्वत कट करतो.

13. 492 : 11-12

अशा कारे शे�टी गती स�= तु्रटी नष्ट करेल आणि' अमरत्� काशात आ'ेल.
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दैविनक कत=व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची ाथ=ना

दररोज ाथ=ना कर'े हे या चच=मधील त्येक सदस्याचे कत=व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि' ीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणि' माझ्यापासून स�= पापां�र राज्य करु द्या; आणि'
तुझे शब्द स�= मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि' त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच= मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच=च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी मे एकट्याने मा'सा�र राज्य करते; आणि' एक ख्रि)श्चन �ैज्ञाविनक ेमात गोड सुवि�धांना
वितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरप'ा आणि' क्षमा यामध्ये. या चच=मधील सदस्यांनी
दररोज स�= कारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  भा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा=ने  भावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  ाथ=ना
करा�ी.

चच= मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत=व्याची सतक= ता

आMमक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर'े,  आणि'  दे�,  त्याचा  नेता  आणि'
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सर'े किकं�ा दुल=क्ष कर'े हे या चच=मधील त्येक सदस्याचे कत=व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच= मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि�ल्ड ख्रि)श्चन सायन्स चच=ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विMस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि' ख्रि)श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Mप्चस=मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


