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सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंवि�ता 23 : 3

"तो त्याच्या ना�ाच्या भल्यासाठी माझ्या आत्म्याला न�ी शक्ती देतो. तो खरोखरच चांगला आ�े �े
दाख�ण्यासाठी तो मला, चांगुलपणाच्या मागा0न ेनेतो."

उत्तरदायी �ाचन:  1 करिरंथकरांस 2 : 9-14, 16

9 परंतु ज्याप्रमाणे पवि�त्र शास्त्र म्�णते, “डोळ्यांनी पावि�ले ना�ी, कानांनी ऐकले ना�ी, आणिण मनुष्याच्या 
अंत:करणाने जे उपजवि�ले ना�ी, ते दे�ाने त्याच्या�र प्रेम करणाऱ्यांसाठी तयार केले आ�े.

10 परंतु दे�ाने ते आत्म्याच्या द्वारे आपणांस प्रकट केले आ�े. कारण आत्मा �ा प्रत्येक गोष्टीचा शौध घेतो,
ए�ढेच नव्�े तर तो दे�ाच्या सखोलतेच्या गुप्ततेचा�ी शोध घेतो.

11 कारण मनषु्याच्या आत्म्याशिश�ाय त्या मनुष्याच्या गोष्टी ओळखणारा दुसरा कोण मनुष्य आ�े? 
याप्रमाणेच दे�ाच्या आत्म्याशिश�ाय दे�ाचे वि�चार कोणीच ओळखू शकत ना�ी.

12 परंतु आम्�ांला जगाचा आत्मा मिमळाला ना�ी, तर दे�ापासूनचा आत्मा मिमळाला आ�े. यासाठी की, 
दे�ाने ज्या गोष्टी फुकट दिदल्या आ�ेत त्यांचे आम्�ांला ज्ञान व्�ा�े.

13 मान�ी ज्ञानाने शिशकवि�लेल्या शब्दांनी आम्�ी या गोष्टी सांगत ना�ी, तर आत्म्याने शिशकवि�लेल्या शब्दांनी,
आध्यात्मित्मक शब्द उपयोगात आणून आध्यात्मित्मक गोष्टींचे स्पष्टीकरण करतो.

14 स्�ाभावि�क मनुष्य दे�ाच्या आत्म्याने प्रगट झालेल्या गोष्टी ग्र�ण करीत ना�ी. कारण त्या त्याला 
मूख0पणाच्या आ�ेत. आणिण त्या त्याला समजत ना�ीत, कारण त्यांची आध्यात्मित्मक रिरतीने पारख केली 
जाते.

16 प्रभूचे मन कोण जाणतो, जो त्याला शिशक�ू शकेल? परंतु आमच्या ठायी ख्रिXस्ताचे मन आ�े.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच0ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि]स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्]प्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.



रवि��ारचा बायबल पाठ, ऑगस्ट 15, 2021
पृष्ठ 2

वि�षय — जी�

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. स्तोत्रसंवि�ता 35 : 9 (मेरे)

9 ... मी परमेश्वराचा आनंद लुटीन. त्याने माझे रक्षण केले की मी आनदंी �ोईन.

2. स्तोत्रसंवि�ता 143 : 8, 10-12

8 परमेश्वरा, या सकाळी मला तुझे खरे प्रेम दाख�. माझा तुझ्या�र वि�श्वास आ�े. मी ज्या गोष्टी करायला 
�व्या त्या मला दाख�. मी माझे आयुष्य तुझ्या �ाती सोप�ले आ�े.

10 मी जे करा�े असे तुला �ाटते ते मला दाख�. तू माझा दे� आ�ेस तुझे चांगले मन आत्मा मला साध्या 
देशात घेऊन जाऊ दे.

11 परमेश्वरा, मला जगू दे, म्�णजे लोक तुझ्या ना�ाची स्तुती करतील. तू खरोखरच चांगला आ�ेस �े मला
दाख� आणिण माझ्या शत्रूपासून माझे रक्षण कर.

12 परमेश्वरा, मला तुझे प्रेम दाख�. जे शत्रू मला ठार मारायचा प्रयत्न करीत आ�ेत त्यांचा पराभ� कर. 
का? कारण मी तुझा से�क आ�े.

3. मत्तय 11 : 1

1 येशूने त्याच्या बारा शिशष्यांना ह्या गोष्टी सांगण्याचे संपवि�ल्या�र तो तेथून विनघाला आणिण गालील 
प्रांतातील गा�ामंध्ये विफरून शिशक�ू आणिण उपदेश करू लागला.

4. मत्तय 12 : 22-28

22 मग का�ी माणसांनी एकाला येशूकडे आणले. तो मनुष्य आंधळा � मुका �ोता � त्याच्यामध्ये भूत �ोते.
येशूने त्या माणसाला बरे केले � तो बोलू लागला � पाहू लागला.

23 स�0 लोक चविकत झाले, ते म्�णाले, �ा दावि�दाचा पुत्र असेल काय?
24 परूश्यांनी लोकांना �े बोलताना ऐकले. परूशी म्�णाले, भुते काढण्यासाठी येशू बालजबूल सैतानाचे 

सामार्थ्यय0 �ापरतो आणिण बालजबूल �ा तर भुतांचा प्रमुख आ�े.
25 परूशी कसला वि�चार करीत आ�ेत ते येशूला जाण�त �ोते. म्�णून येशू त्यांना म्�णाला, आपसात 

लढणारी राज्ये नाश पा�तात � फूट पडलेले श�र किकं�ा घर दिटकत ना�ी.
26 आणिण जर सैतानच सैतानला काढतो तर त्यांच्यात मतभेद आ�े, त्यांच्यात फूट आ�े मग त्याचे राज्य 

कसे दिटकेल?
27 आणिण मी जर बालजबुलाच्या स�ाय्याने भुते काढतो तर तुमची मुले कोणाच्या सामर्थ्यया0ने भुते काढतात.

म्�णून तुमचे स्�त:चे लोक तुम्�ांला चूक ठरवि�तील.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच0ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि]स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्]प्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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28 परंतु मी जर दे�ाच्या सा�ाय्याने भुते काढतो तर दे�ाचे राज्य तुमच्यापयpत आले आ�े �े विनश्र्चिrचत 
समजा.

5. मत्तय 16: 24-26

24 तेव्�ा येशूने आपल्या शिशष्यांस म्�टले, “जर कोणी माझ्या मागे येऊ इश्र्चिच्छत असेल तर त्याने स्�त:ला 
नाकारा�े आणिण आपला �धस्तंभ उचलून घ्या�ा � माझ्यामागे या�े.

25 कारण जो कोणी आपला जी� �ाच�ू इश्र्चिच्छतो तो त्याला गमा�ील पण जो माझ्याकरिरता आपला जी� 
गमा�ील तो त्याला मिमळ�ील.

26 जर मनषु्याने स�0 जग मिमळवि�ले आणिण अनंतकाशिलक जी�न गमा�ले तर त्याला काय लाभ? किकं�ा 
मनुष्य आपल्या जिज�ाचा काय मोबदला देईल?

6. मत्तय 8 : 5-13

5 येशू कफण0हूम श�रास गेला. जेव्�ा त्याने श�रात प्र�ेश केला, तेव्�ा एक सेनामिधकारी त्याच्याकडे 
आला

6 आणिण वि�नंती करू लागला की, प्रभु, माझा नोकर पक्षाघाताने खूपच त्रासलेला आ�े � तो माझ्या 
घरात पडून आ�े.

7 येशू त्याला म्�णाला, मी येऊन त्याला बरे करीन.
8 तेव्�ा सेनामिधकारी म्�णाला, प्रभु, आपण माझ्या घरी या�े इतकी माझी योग्यता ना�ी. आपण फक्त 

शब्द बोला म्�णजे माझा नोकर बरा �ोईल.
9 कारण मी स्�त: दुसऱ्या अमिधकाऱ्यांच्या �ाताखाली काम करतो आणिण माझ्या �ाताखाली देखील 

अनेक शिशपाई आ�ेत. मी एखाद्याला जा म्�णतो आणिण तो जातो आणिण दुसऱ्याला ये म्�टल्या�र तो 
येतो. मी माझ्या नोकराला अमूक कर असे सांगतो आणिण तो ते करतो.

10 येशूने जेव्�ा �े ऐकले तेव्�ा त्याला आश्चय0 �ाटले आणिण जे त्याच्यामागुन चालत �ोते. त्यांना तो 
म्�णाला, मी तुम्�ांला खरे सांगतो, इस्राएलात इतका मोठा वि�श्वास असलेला एक�ी मनुष्य मला 
आढळला ना�ी.

11 मी तमु्�ांला सांगतो, पुष्कळ जण पू�yकडून आणी पणिश्चमेकडून येतील आणिण अब्रा�ाम, इस�ाक � 
याकोब यांच्यास� स्�गा0च्या राज्यात मेजासभो�ती मेज�ानीसाठी बसतील.

12 परंतु जे खरे �ारस आ�ेत. ते बा�ेरच्या अंधरात टाकले जातील. तेथे रडणे � दात खाणे चालेल.
13 मग येशू सेनामिधकाऱ्याला म्�णाला, जा, तू जसा वि�श्वास धरलास तसे �ोईल. आणिण त्याच क्षणी 

त्याचा नोकर बरा झाला.

7. यशया 55 : 2, 3

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच0ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि]स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्]प्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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2 जे खरोखरचे ‘अन्न’ ना�ी त्यासाठी पैसे �ाया का घालवि�ता? तमु्�ाला ज्यापासून समाधान मिमळत ना�ी
असे काम तुम्�ी का करता? माझे लक्षपू�0क ऐका म्�णजे तुम्�ाला चांगले अन्न मिमळेल. तुमच्या 
जी�ाला तृप्ती देणाऱ्या अन्नाचा आनदं तुम्�ाला मिमळेल.

3 मी काय सांगतो ते लक्ष देऊन ऐका. म्�णजे तमु्�ी जगाल तमु्�ी माझ्याकडे या. मी तुमच्याशी 
मिचरकालासाठी करार करीन. �ा करार मी दा�ीदबरोबर केलेल्या करारासारखा असेल.

8. इविफसकरांस 4 : 17-24

17 म्�णून मी �े म्�णतो � प्रभूच्या ना�ात सा�ध करतो: ज्याप्रमाणे वि�देशी त्यांच्या मनाच्या व्यथ0तेप्रमाणे 
चालतात तसे चालू नका.

18 त्यांची अंत:करणे अंधकारमय अशा श्र्चिस्थतीत आ�ेत आणिण दे�ापासून जे जी�न येते त्यापासून ते �ेगळे 
झाले आ�ेत. कारण ते अजाण आ�ेत, आणिण त्याची अंत:करणे कठीण झाली आ�ेत.

19 त्यांना आता कशाचीच लाज �ाटत ना�ी � त्यांनी स्�त:ला कामातुरपणाला �ाहून घेतले आ�े � प्रत्येक 
प्रकारच्या अशुद्धतेच्या स�यीला �ाहून घेतले आ�े.

20 परंतु तुम्�ी अशा प्रकारे ख्रिXस्त शिशकला ना�ी. आणिण
21 मला यात का�ी शंका ना�ी की, तुम्�ी त्याच्यावि�षयी ऐकले आ�े. आणिण येशूमध्ये जे सत्य आ�े 

त्याप्रमाणे त्याचे अनुयायी म्�णून ते सत्य तुम्�ी शिशकला असाल.
22 तुमच्या पू�~च्या जी�नावि�षयी, तुम्�ांला तुमच्या जुन्या मनुष्यापासून सुटका करुन घणे्यास शिशकवि�ले 

�ोते, जो मनषु्य फस�णुकीच्या इच्छेने अशुद्ध झाला आ�े.
23 यासाठी तुम्�ी अंत:करणामध्ये � आत्म्यात न�े केले जा�े आणिण
24 न�ा मनुष्य तुम्�ी धारण करा�ा, जो दे�ाप्रमाणे विनमा0ण केलेला आ�े.

9. रोमकरांस 8 : 1, 2, 14-17 (ला 2nd ;)

1 म्�णून आता जे ख्रिXस्त येशूमध्ये आ�ेत त्यांना शिशक्षा ना�ी.
2 कारण आत्म्याचा जो विनयम ख्रिXस्त येशूमध्ये जी�न देतो त्याने पापाचा विनयम जो तमु्�ांला मरणाकडे 

नेतो त्यापासून मुक्त केले आ�े.
14 कारण जिजतक्यांना दे�ाचा आत्मा चालवि�तो, विततके दे�ाची मुले आ�ेत.
15 पुन्�ा भीवित �ाटू नये म्�णून तुम्�ांला गुलामविगरीचा आत्मा मिमळाला ना�ी, तर तमु्�ांला दतकपणाचा 

आत्मा मिमळाला आ�े. त्याच्यायोगे आम्�ी अब्बा, बापा अशी �ाक मारतो.
16 तो आत्मा स्�त: आपल्याबरोबर दुजोरा देतो की, आपण दे�ाची मुले आ�ोत.
17 आपण जर दे�ाची मुले आ�ोत तर आम्�ी �ारस�ी आ�ोत आणिण ख्रिXस्ताबरोबर �ारस आ�ोत. खरोखर

आपण त्याच्याबरोबर दु:ख भोगतो यासाठी की, त्याच्याबरोबर आपणांस गौर��ी मिमळा�े.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 60 : 29-31

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच0ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि]स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्]प्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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आत्म्याकडे असीम संसाधने आ�ेत ज्याद्वारे मान�जातीला आशी�ा0द दिदला जाऊ शकतो आणिण आत्म्याला 
शोधल्यास आनदं अमिधक स�जतेने मिमळू शकेल आणिण आपल्या ठे�ण्यात अमिधक सुरणिक्षत �ोईल.

2. 302 : 19-24

विपत्याप्रमाणे परिरपूण0 असण्याचे वि�ज्ञान मनषु्याला परिरपूण0 म्�णून प्रकट करत,े कारण आध्यात्मित्मक मनुष्याचा
आत्मा किकं�ा मन �े दे� आ�े,  स�0 अत्मिस्तत्�ाचे दै�ी तत्त्� आ�े आणिण कारण �ा �ास्तवि�क मनषु्य
आत्म्याऐ�जी आत्म्याने विनयंवित्रत आ�े, आत्म्याच्या कायद्याने, तथाकशिथत पदाथाpच्या कायद्यांद्वारे ना�ी.

3. 273 : 16-20

पदाथ0 आणिण �ैद्यकीय वि�ज्ञानाच्या तथाकशिथत कायद्यांनी कधी�ी नश्वरांना संपूण0, सामंजस्यपूण0 आणिण अमर 
केले ना�ी. आत्म्याने शासन केले की माणूस सुसं�ादी असतो. म्�णूनच अत्मिस्तत्�ाचे सत्य समजून घणे्याचे 
म�त्त्�, जे आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्�ाचे विनयम प्रकट करत.े

4. 482 : 3-12

मान�ी वि�चाराने आत्मा या शब्दाच्या अथा0त भेसळ केली आ�े की आत्मा �ा एक �ाईट आणिण चांगली 
बुजिद्धमत्ता आ�े, या प्रकरणात रा�णारा. आत्मा या शब्दाचा योग्य �ापर न�ेमी दे� शब्दाची जागा घेऊन मिमळू 
शकतो, जिजथे वि�शिशष्ट अथ0 आ�श्यक आ�े. इतर बाबतीत, शब्दाचा अथ0 �ापरा आणिण आपल्याकडे �ैज्ञाविनक 
अथ0 असेल. ख्रिXश्चन वि�ज्ञानात �ापरल्याप्रमाणे, आत्मा योग्यरिरत्या आत्मा किकं�ा दे�ाचे प्रवितशब्द आ�े; परंतु 
वि�ज्ञानाच्या बा�ेर, आत्मा सं�ेदनांस�, भौवितक सं�ेदनांस� समान आ�े.

5. 210 : 11-18

आत्मा आणिण त्याचे गुणधम0 मनषु्याद्वारे कायमस्�रूपी प्रकट झाले आ�ेत �े जाणून, मास्टरने आजारी 
लोकांना बरे केले, अंधांना दृष्टी दिदली, बवि�ऱ्यांना ऐकले, लंगड्यांना पाय दिदले, अशा प्रकारे मान�ी मना�र 
आणिण शरीरा�र दै�ी मनाची �ैज्ञाविनक कृती प्रकाशात आणली आणिण आत्मा आणिण तारणाची अमिधक 
चांगली समज देणे. येशूने आजार आणिण पाप एक आणिण त्याच आध्यात्मित्मक प्रवि]येद्वारे बरे केले.

6. 477 : 22-29

आत्मा �ा मनषु्याचा पदाथ0, जी�न आणिण बुजिद्धमत्ता आ�े, जो �ैयशिक्तक आ�े, परंतु पदाथा0त ना�ी. 
आत्मा कधी�ी आत्म्यापके्षा कविनष्ठ का�ी�ी प्रवितकिबंविबत करू शकत ना�ी.

मनुष्य आत्म्याची अणिभव्यक्ती आ�े. जेव्�ा भारतीयांनी एका वि�शिशष्ट संुदर सरो�राला "म�ान आत्म्याचे 
त्मिस्मत" म्�टले तेव्�ा अंतर्निनंवि�त �ास्त�ाची का�ी झलक दिदसली.

7. 315 : 11-20

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच0ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि]स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्]प्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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लोकांच्या उलट आणिण चुकीच्या वि�चारांनी ख्रिXस्ताचे दे�ाशी असलेले पतु्रत्� त्यांच्या भा�नेपासून लप�ले. ते 
त्याचे आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्� ओळखू शकले ना�ीत. त्यांचे दैवि�क मन त्याच्याशी �ैर �ोते. ख्रिXस्त येशूने सादर 
केलेल्या दे�ाच्या आध्यात्मित्मक कल्पनेऐ�जी त्यांचे वि�चार मत्य0 त्रुटीने भरलेले �ोते. दे�ाची उपमा आपण 
पापाद्वारे गमा�तो, ज्यामुळे सत्याच्या आध्यात्मित्मक जाणिण�ेला उधाण येते; आणिण जेव्�ा आपण पापाला �श 
करतो आणिण मनषु्याचा �ारसा, दे�ाच्या पतु्रांचे स्�ातंत्र्य शिसद्ध करतो तेव्�ाच आपल्याला �ी समानता लक्षात 
येते.

8. 481 : 28-32

आत्मा �े मनषु्याचे दै�ी तत्त्� आ�े आणिण कधी�ी पाप करत ना�ी, - म्�णून आत्म्याचे अमरत्�. वि�ज्ञानामध्ये
आपण शिशकतो की तो भौवितक अथ0 आ�े, आत्मा ना�ी, जे पाप करते; आणिण असे आढळेल की �ी पापाची
भा�ना आ�े जी नष्ट झाली आ�े, आणिण पापी आत्मा ना�ी.

9. 301 : 23-2

मत्य0 मनुष्य स्�तःला भौवितक पदाथ0 �ाटतो, तर माणूस "प्रवितमा" (कल्पना) आ�े. भौवितक भा�नांच्या खोटी 
साक्षातून भ्रम, पाप, रोग आणिण मृत्यू उद्भ�तात, जे, अनंत आत्म्याच्या फोकल अंतराच्या बा�ेरच्या कश्र्चिल्पत 
दृविष्टकोनातून, मनाची आणिण पदाथा0ची एक उलटी प्रवितमा सादर करते जे स�0का�ी उलटे असते.

�ा खोटेपणा आत्म्याला भौवितक रूपामंध्ये एक असह्य रवि��ासी मानतो आणिण मनुष्य आध्यात्मित्मक ऐ�जी 
भौवितक आ�े. अमरत्� मृत्युदराने बांधलेले ना�ी. आत्मा सूक्ष्मतेने कंपास केलेला ना�ी. खंमिडत कल्पनांमध्ये 
तत्त्� सापडत ना�ी.

10.   240 : 27-32

अथा0च्या त्रुटी पू�0�त करण्याचा प्रयत्न करताना, स�0 त्रुटी शे�टी सत्याच्या अधीन �ोईपयpत संपूण0 आणिण 
प्रामाणिणकपणे स�ा0त जास्त पैसे दिदले पावि�जेत. पापाची मजुरी देण्याच्या दै�ी पद्धतीमध्ये एखाद्याचे रान 
मोकळे करणे आणिण इदंि�य आणिण आत्मा यांच्यामध्ये कसे वि�भाजन करा�े �े अनुभ�ातून शिशकणे समावि�ष्ट 
आ�े.

11.   281 : 27-1

दै�ी वि�ज्ञान जुन्या बाटल्यांमध्ये न�ीन �ाइन टाकत ना�ी, आत्मा पदाथा0त किकं�ा अनंत मया0दिदत मध्ये टाकत 
ना�ी. जेव्�ा आपण आत्म्याचे तर्थ्यय समजतो तेव्�ा पदाथा0बद्दलची आपली खोटी मते नष्ट �ोतात. जुनी 
समजूत काढून टाकली पावि�जे किकं�ा न�ीन कल्पना साडंली जाईल, आणिण आपला दृविष्टकोन बदलण्याची 
प्रेरणा गमा�ली जाईल.

12.   430 : 3-7

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच0ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि]स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्]प्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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मत्य0 मनाने त्रटुीने भागले पावि�जे, स्�तःला त्याच्या कृत्यांनी दूर केले पावि�जे आणिण ख्रिXस्त आदश0 अमर पुरुषत्� 
प्रकट �ोईल. वि�श्वासाने त्याच्या सीमा �ाढ�ल्या पावि�जेत आणिण पदाथा0ऐ�जी आत्म्या�र वि�संबून त्याचा पाया 
मजबूत केला पावि�जे.

13.   201 : 7-12

आम्�ी खोट्या पाया�र सुरणिक्षतपणे बांधू शकत ना�ी. सत्य न�ीन प्राणी बन�ते, ज्यात जुन्या गोष्टी 
विनघून जातात आणिण "स�0 गोष्टी न�ीन बनतात." उत्कटता, स्�ाथ0, खोटी भूक, दे्वष, भीती, स�0 
कामुकता, अध्यात्माची उत्पत्ती, आणिण अत्मिस्तत्�ाची भरभराट दे�ाच्या बाजूने आ�े, चांगले.

14.   40 : 31-7

ख्रिXश्चन धमा0चे स्�रूप शांत आणिण आशी�ा0दिदत आ�े, परंतु राज्यात प्र�ेश करण्यासाठी, आशेचा अँकर 
पदाथा0च्या पडद्याच्या पलीकडे टाकला गेला पावि�जे ज्यामध्ये येशू आमच्या आधी गेला आ�े; आणिण या 
गोष्टींपके्षा �ी प्रगती नीवितमानांच्या आनदं आणिण वि�जयांद्वारे तसेच त्यांच्या दुःख आणिण दुःखांमधून आली 
पावि�जे. आपल्या स्�ामीप्रमाणे आपण भौवितक भा�नेतून अत्मिस्तत्�ाच्या आध्यात्मित्मक अथा0ने बा�ेर पडले 
पावि�जे.

15.   14 : 25-30

भौवितक जगण्याच्या वि�श्वासापासून आणिण स्�प्नापासून पूण0पणे �ेगळे, जी�न दै�ी आ�े, आध्यात्मित्मक समज 
आणिण संपूण0 परृ्थ्य�ी�र मनषु्याच्या �च0स्�ाची जाणी� प्रकट करत.े �ी समज त्रुटी काढून टाकते आणिण आजारी 
लोकांना बरे करते आणिण त्याद्वारे आपण "अमिधकार असलेल्या म्�णून" बोलू शकता.

दैविनक कत0व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ0ना

दररोज प्राथ0ना करणे �े या चच0मधील प्रत्येक सदस्याचे कत0व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्�ा�े आणिण माझ्यापासून स�0 पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स�0 मान�जातीचे स्ने� समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच0 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच0ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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�ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच0च्या सदस्यांच्या �ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रिXश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच0मधील सदस्यांनी
दररोज स�0 प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा0ने  प्रभावि�त  �ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ0ना
करा�ी.

चच0 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत0व्याची सतक0 ता

आ]मक मानशिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल0क्ष करणे �े या चच0मधील प्रत्येक सदस्याचे कत0व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय �ोईल.

चच0 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच0ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि]स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्]प्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.


