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सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंवि�ता 42 : 11
                प्रेविषतांचीं कृत्यें 17 : 28

"मी इतका दु:खी का आ�े? मी इतका खिखन्न का आ�े? मी दे�ाच्या मदतीची �ाट बघि,तली पावि�जे. त्याची
स्तुती करण्याची संधी मला पुन्�ा घिमळेल. तो मला �ाच�ेल. आम्�ी त्याच्यास� रा�तो आम्�ी त्याच्यास� चालतो

आम्�ी त्याच्यास� आ�ोत."

उत्तरदायी �ाचन:  रोमकरांस  8 : 1-6

1 म्�णून आता जे खि5स्त येशूमध्ये आ�ेत त्यांना शिशक्षा ना�ी.
2 कारण आत्म्याचा जो विनयम खि5स्त येशूमध्ये जी�न देतो त्याने पापाचा विनयम जो तुम्�ांला मरणाकडे 

नेतो त्यापासून मकु्त केले आ�े.
3 विनयमशास्त्र समर्थ आ�े पण आपण दूबळ आ�ोत त्यामुळे �ाचु शकत ना�ी, दे�ाने आपल्या पुत्राला 

पापी दे�ाच्या प्रवितरुपाने � पापाकरिरता पाठ�ून खि5स्ताच्या दे�ामध्ये पापाला न्यायदंड ठरवि�ला.
4 यासाठी की, नीवितच्या � आ�श्यक गोष्टी आपण जे दे�ाच्या पापमय स्�भा�ाप्रमाणे नव्�े तर 

आत्म्याप्रमाणे चालतो, त्या आमच्याद्वारे पूण व्�ाव्यात.
5 कारण जे त्यांच्या मान�ी पापी दे�ाप्रमाणे जगतात ते दे�ाच्या गोष्टींचा वि�चार करतात, परंतु जे 

आत्म्याने चालतात � ज्यांचे मन आत्म्याच्या गोष्टींकडे लागलेले असते ते त्याप्रमाणे जी�न जगतात.
6 दे�ाचे चिचंतन �े मरण आ�े. पण आत्म्याचे मनन �े जी�न आणिण शांवित आ�े.

धडा उपदेश

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविPल्ड खि5श्चन सायन्स चचने तयार केला �ोता. मॅरी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण खि5श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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बायबल पासून

1. स्तोत्रसंवि�ता 8 : 1, 4-6, 9

1 परमेश्वरा, माझ्या स्�ामी तुझे ना� पृथ्�ी�रील ना�ात स�ात चांगले आ�े, र्थोर आ�े. तुझ्या ना�ाने तुला
स्�गात गौर� प्राप्तकरुन दिदला आ�े.

4 लोक तुला इतके म�त्�ाचे का �ाटतात? तू त्यांची आठ�ण तरी का ठे�तोस? लोकतुझ्यासाठी इतके 
म�त्�ाचे का आ�ेत? तू त्यांची दखल तरी का ,ेतोस?

5 परंतु लोक तुला म�त्�ाचे �ाटतात. तू त्यांना ज�ळ ज�ळ दे�च बन�लेस आणिण तू लोकांना गौर�ाचे 
आणिण मानाचे मुकुट चढवि�तोस.

6 तू लोकांना तू विनमाण केलेल्या स� गोष्टींचे अघिधपत्य दिदलेस.
9 परमेश्वरा, आमच्या स्�ामी तुझे ना� पृथ्�ी�रील स� ना�ात अवितशय चांगले आ�े, अद्भतु आ�े.

2. ईयोब 12 : 10

10 जगणारा प्रत्येक प्राणी आणिण श्वास ,ेणारा प्रत्येक माणूस दे�ाच्या अघिधपत्याखाली असतो.

3. स्तोत्रसंवि�ता  56 : 4, 13

4 माझा दे�ा�र वि�श्वास आ�े म्�णून मी भीत ना�ी. लोक मला त्रास देऊ शकत ना�ीत. दे�ाच्या 
�चनाबद्दल मी त्याचे गुणगान करीन.

13 का? कारण तू मला मृत्यूपासून �ाच�लेस, तू मला पराभ�ापासून �ाच�लेस म्�णून के�ळ जिज�ंत 
असलेले लोकच जो प्रकाश पाहू शकतात अशा प्रकाशात मी त्याला अनुसरेन.

4. उपदेशक 3 : 14, 15

14 दे� जे का�ी करतो ते सदै� रा�णार आ�े असे मी समजतो. दे�ाच्या कामात लेक आणखी का�ी 
घिमळ�ू शकणार ना�ीत आणिण ते दे�ाच्या कामातून का�ी �जा�ी करू शकणार ना�ीत. लोकांनी त्याला 
मान द्या�ा म्�णून दे�ाने �े सारे केले आ�े.

15 पू�l ज्या गोष्टी ,डल्या त्या ,डल्या. आपण त्या आता बदलू शकत ना�ी. आणिण पुढे�ी जे का�ी 
,डणार आ�े ते आपण बदलू शकणार ना�ी. पण ज्या लोकांना �ाईट �ागणूक घिमळते त्यांना मदत 
करायची दे�ाची इच्छा आ�े.

5. लूक 4 : 14, 15, 38-40

14 मग आत्म्याच्या सामथ्यात येशू गालीलास परतला आणिण त्याच्यावि�षयीची बातमी सगळीकडे पसरली.
15 त्याने त्यांच्या सभास्र्थानात शिशकवि�ले, आणिण स�ाnनी त्याची स्तुवित केली.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविPल्ड खि5श्चन सायन्स चचने तयार केला �ोता. मॅरी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण खि5श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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38 येशू सभास्र्थानातून विन,ून शिशमोनाच्या ,री गेला. शिशमोनाची सासू अवित तापाने आजारी �ोती. त्यांनी 
येशूला वितला बरे करण्यावि�षयी वि�नवि�ले.

39 येशू वितच्याज�ळ उभा रावि�ला. त्याने तापाला आज्ञा दिदली � ताप विन,ाला. ती ताबडतोब उठली आणिण 
त्यांची से�ा करु लागली.

40 सूय मा�ळतीला जात असताना, ज्यांची माणसे विनरविनराळ्या रोगांनी आजारी �ोती त्या स�ाnना लोकांनी
त्याच्याकडे आणले. प्रत्येकाच्या डोक्या�र �ात ठे�ून त्याने त्यांना बरे केले.

6. लूक 5 : 12, 13, 18-25

12 आणिण असे झाले की, तेव्�ा येशू कुठल्या एका गा�ात असता तेरे्थ कुष्ठाने भरलेला एक मनुष्य �ोता, 
जेव्�ा त्याने येशूला पावि�ले तेव्�ा तो तोंडा�र उपडा पडला आणिण त्याला वि�नवंित केली, “प्रभु, जर तुझी 
इच्छा असेल तर तू मला बरे करण्यास समर्थ आ�ेस.”

13 येशूने आपला �ात लांब करुन त्याला स्पश केला आणिण म्�टले, “मला तुला बरे करायचे आ�े, बरा 
�ो!” आणिण ताबडतोब त्याचे कुष्ठ ना�ीसे झाले.

18 का�ी लोक एका अधाnग�ायु झालेल्या मनुष्याला विबछान्यात ,ालून ,ेऊन आले. त्यांनी त्याला आत 
आणण्याचा � येशूसमोर खाली ठे�ण्याचा प्रयत्न केला.

19 परंतु गदsमुळे आत आणण्याचा माग त्यांना सापडेना. ते छपरा�र गेले, आणिण त्याला खाटेसावि�त आत 
सोडले, कौले काढून बरोबर मध्यभागी जेरे्थ येशू बसला �ोता तेरे्थ सोडले.

20 त्यांचा वि�श्वास पाहून येशू त्याला म्�णाला, “मनुष्या, तुइया पापांची क्षमा झाली आ�े!”
21 विनयमशास्त्राचे शिशक्षक आणिण परुशी स्�त:शी वि�चार करु लागले: “�ा कोण आ�े, जोे असे दुभाषण 

करीत आ�े? दे�ाशिश�ाय कोण पापांची क्षमा करु शकतो?”
22 पण येशू वि�चार जाणून �ोता, तो त्यांना म्�णाला, “तमु्�ी आपल्या अंत:करणात असा वि�चार का 

करता?
23 “तुुझ्या पापांची क्षमा झाली आ�े’ किकं�ा “ऊठ आणिण चालू लाग’ यांतील कोणते म्�णणे सोपे आ�े?
24 पण तुम्�ांला �े कळा�े की मनुष्याच्या पुत्राला”पथृ्�ी�र पापांची क्षमा करण्याचा अघिधकार आ�े.” तो 

अधाnग�ायु झालेल्या मनषु्याला म्�णाला, “मी तुला सांगतो ऊठ, आपला विबछाना उचल आणिण ,री 
जा.”

25 ताबडतोब तो उभा रावि�ला, ज्या विबछान्या�र तो झोपला �ोता तो त्याने उचलला � दे�ाची स्तुवित करीत 
आपल्या ,री गेला.

7. लूक 8 : 41, 42 (पासून  1st .), 51-56

4  त्याच�ेळी याईर ना�ाचा एक मनुष्य आला. तेर्थील सभास्र्थानाचा तो अघिधकारी �ोता. त्याने येशूच्या 
पाया पडून त्याला आपल्या ,री येण्याची वि�नवंित केली.

42 कारण त्याला बारा �षाnची एक मुलगी �ोतो आणिण ती मरा�यास टेकली �ोती.येशू जात असता लोकांची
गदs झाली �ोती � तो चेंगरला जात �ोता.

51 जेव्�ा येशू त्या ,री आला, त्याने आपणाबरोबर पते्र, यो�ान, याकोब आणिण मुलीचे आई�डील 
यांच्याशिश�ाय कोणाला�ी आत येऊ दिदले ना�ी.
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52 स� लोक वितच्यासाठी रडत �ोते. येशू म्�णाला, “रडणे र्थांब�ा, ती मेलेली ना�ी, ती झोपेत आ�े.”
53 पण ते त्याला �सले. कारण त्यांना मा�ीत �ोते की ती मेली आ�े.
54 परंतु त्याने वितचा �ात धरला आणिण मोठ्याने म्�णाला, “मुली, ऊठ!”
55 मग, तेव्�ा वितचा आत्मा पुन्�ा आला आणिण ती लगेच उभी रावि�ली. नंतर त्याने वितला खाण्यास देण्याची 

आज्ञा केली.
56 तेव्�ा वितचे आई�डील आश्चयाने र्थश्च झाले, परंतु जे ,डले त्याबद्दल कोणाला�ी सांगू नका अशी त्याने 

त्यांना आज्ञा केली.

8. 1 करिरंर्थकरांस 15 : 50-57

50 बंधूनो, मी तुम्�ांला सांगतो, आपल्या मांस � रक्त असलेल्या जविगक शरीराला दे�ाच्या राज्यात �ाटा 
घिमळू शकत ना�ी. तसे� वि�नाशीपण अवि�नाशीपणाचा �ारसा घिमळ�ू शकत ना�ी.

51 पा�ा! मी तुम्�ांला एक र�स्यमय सत्य सांगत आ�े. आपण स� मरणार ना�ी. आपण स� बदलून 
जाऊ.

52 क्षणात, डोळ्यांची उ,डझाप �ोते इतक्या ल�कर, जेव्�ा शे�टचा कणा �ाजेल, कारण कणा �ाजेल 
आणिण मेलेले अवि�नाशीपणात उठवि�ले जातील आणिण आपण जे अजून�ी जिज�ंत आ�ोत ते बदलून 
जाऊ.

53 कारण या वि�नाशी शरीराने अवि�नाशीपण धारण करा�े आणिण या मत्य शरीराने अमरत्� धारण केलेच 
पावि�जे.

54 जेव्�ा �े वि�नाशी शरीर अवि�नाशीपण धारण करील � �े मत्य शरीर अमरत्� धारण करील, तेव्�ा पवि�त्र 
शास्त्रात सावंिगतल्याप्रमाणे �ोईल.“वि�जयात मरण विगळले गेले आ�े.

55 अरे मरणा तुझा वि�जय कोठे आ�े? मरण, तुझी नांगी कोठे आ�े?
56 मरणाची नांगी पाप आ�े आणिण पापाचे सामथ्य विनयमाशास्त्रापासून येते.
57 पण दे�ाला धन्या�ाद असो, जो प्रभु येशू खि5स्ताद्वारे आम्�ाला वि�जय देतो!

9. मत्तय 5 : 48

48 म्�णून जसा तुमचा स्�गातील विपता परिरपूण आ�े तसे तमु्�ी�ी परिरपूण व्�ा.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 468 : 8-15

प्रश्न. — असण्याचे �ैज्ञाविनक वि�धान काय आ�े?

उत्तर— या प्रकरणात जी�न, सत्य, बुजिxमत्ता किकं�ा पदार्थ ना�ी. स� अनंत मन आणिण त्याचे असीम प्रगट 
आ�े, कारण दे� स�का�ी आ�े. आत्मा अमर सत्य आ�े; पदार्थ म्�णजे नश्वर त्रटुी. आत्मा �ास्तवि�क आणिण
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घिचरंतन आ�े; प्रकरण अ�ास्त� आणिण ऐवि�क आ�े. आत्मा दे� आ�े आणिण माणूस त्याची प्रवितमा आणिण 
सामथ्य आ�े. म्�णून मनुष्य भौवितक ना�ी; तो आध्यात्मित्मक आ�े.

2. 275 : 1-9

मॅटरला �रण्याचे आयुष्य ना�ी आणिण आत्मा मरणार ना�ी. पदार्थास� मनाची भागीदारी स�व्यापी आणिण 
स�शशिक्तमान मनाकडे दुलक्ष करते. �े दशवि�ते की पदार्थाचा उगम दे�, आत्म्यातून झाला ना�ी आणिण तो 
शाश्वत ना�ी. म्�णून पदार्थ म�त्त्�ाचे, जिज�ंत आणिण बुजिxमान ना�ी. दै�ी वि�ज्ञानाचा प्रारंणिभक किबंदू असा आ�े 
की दे�, आत्मा, स�स्� आ�े, आणिण तेरे्थ कोणते�ी इतर सामथ्य किकं�ा मन ना�ी, की दे� प्रेम आ�े, आणिण 
म्�णूनच तो दै�ी तत्� आ�े.

3. 372 : 1 (�स्तू)-17

प्रकरण आजारी असू शकत ना�ी आणिण मन अमर आ�े. नश्वर शरीर �ी बाबातील मनाची के�ळ एक चुकीची 
नश्वर श्रxा आ�े. आपण ज्याला मटॅर म्�णाल ते मूळतः विनराकरणात त्रुटी, प्रार्थघिमक नश्वर मनाचे �ोते - 
घिमल्टनने "अराजक आणिण जुनी रात्री" अशी उपमा दिदली. या नश्वर मनावि�षयी एक शिसxांत अशी आ�े की 
त्याच्या सं�ेदनांमळेु मनुष्य पुनरुत्पादिदत �ोऊ शकतो, रक्त, मांस आणिण �ाडे तयार करू शकतो. अत्मिस्तत्�ाचे 
वि�ज्ञान, ज्यात स� दिदव्य मन आ�े, किकं�ा दे� आणिण त्याची कल्पना, या युगात स्पष्ट �ोईल, परंतु मनुष्य 
माणसाचे माध्यम आ�े या वि�श्वासामळेु किकं�ा माणूस स्�तःच्या मूत वि�चारात प्र�ेश करू शकतो, यासाठी 
स्�तःला बांधून घ्या. त्याच्या स्�त: च्या श्रxा आणिण नंतर त्याच्या बॉन्डला सामग्री�र कॉल करा आणिण त्यांना 
दै�ी कायद्याचे ना� द्या.

जेव्�ा मनुष्य खि5श्चन वि�ज्ञान पूणपणे प्रदर्शिशंत करतो, तेव्�ा तो परिरपूण �ोईल. तो पाप करू शकत ना�ी,
दु:  ख सोसू शकणार ना�ी किकं�ा दे�ाच्या विनयमांचे उल्लं,न करू शकत ना�ी.  म्�णूनच तो स्�गातील
दे�दूतांप्रमाणे �ोईल.

4. 391 : 7-28

रोगाच्या अविन�ाय किकं�ा प्रगत अ�स्रे्थत अंध आणिण शांत सबघिमशन करण्याऐ�जी त्यांच्यावि�रूx बंडखोरी 
�ाढ�ा. आपण शक्यतो एकच ,ुसखोरी करणारा त्रास देऊ शकता या वि�श्वासाचा त्याग करा ज्यामळेु मनाच्या 
सामथ्याने नाकारता येत ना�ी आणिण अशा प्रकारे आपण शरीरात �ोणा या �ेदना रोखू शकता. दे�ाचा 
कोणता�ी विनयम या विनकालाला बाधा आणत ना�ी. एका गोष्टीचा दु: ख स�न करणे चूक आ�े परंतु आपल्या 
स्�तःच्या पापामंुळे. खि5स्त, किकं�ा सत्य, इतर स� मानले जाणारे दु: ख नष्ट करील आणिण पाप संपल्यामुळे 
आपल्या स्�तःच्या पापांसाठी ख या अर्थाने दु: ख कमी �ोईल.

न्याय �ा कायद्याचा नैवितक अर्थ आ�े. अन्याय कायद्याची अनुपस्थिस्र्थती जा�ीर करतो. जेव्�ा शरीर "मी आजारी 
आ�े" असे म्�णत असेल तर कधी�ी दोषी �ोऊ नका. पदार्थ बोलू शकत ना�ीत म्�णून ते बोलण्यासारखे नश्वर
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मन असले पावि�जे; म्�णून विनषेधाच्या सूचना द्या. आपण “मी आजारी आ�े” असे म्�टले तर तुम्�ी दोषी 
आ�ात. तर मग तुमचा शत्रू तुम्�ाला न्यायाधीशांकडे नेईल आणिण न्यायाधीश तुम्�ाला शिशक्षा देईल. रोगास 
स्�तःस का�ीतरी ,ोविषत करण्याची आणिण त्याचे ना� ,ोविषत करण्याची बुxी नसते. नश्वर मन एकटाच �ाक्य 
करतो. म्�णून आजारपणाने स्�त: चे शब्द तयार करा आणिण स्�त: साठी आणिण इतरांसाठी�ी व्�ा.

5. 393 : 16-4

आपल्या समजुती�र दृढ र�ा की दिदव्य मन शासन करते आणिण वि�ज्ञानात माणूस दे�ाच्या सरकारचे 
प्रवितकिबंविबत करतो. कोणत्या�ी प्रकारचा कायद्याचा परिरणाम म्�णून ती �स्तू दुखू शकते, Pुगू शकते आणिण 
सूज येऊ शकते अशी भीती बाळगू नका, जेव्�ा �े स्पष्ट �ोते की जेव्�ा पदार्थात �ेदना �ोत ना�ी किकं�ा 
जळजळ �ोऊ शकत ना�ी. ज्या शरीरा�र तुम्�ी �ालचाल कराल त्या झाडाच्या खोडापेक्षा किकं�ा शरीरा�र 
किकं�ा जखमांमुळे किकं�ा तुमच्या जखमांमुळे तमु्�ाला आणखी त्रास �ोणार ना�ी, जर ते नश्वर नसते तर.

जेव्�ा येशू ,ोविषत करतो की “शरीराचा प्रकाश डोळा आ�े,” तेव्�ा त्याचा नक्कीच अर्थ असा �ोतो की प्रकाश 
मना�र अ�लंबून असतो, जदिटल वि�नोद, दृष्टीकोनातून, स्नायंू�र, बुबुळां�र आणिण शिशष्या�र ना�ी तर दृष्य 
जी� तयार करतो.

माणूस कधीच आजारी नसतो, कारण मन आजारी ना�ी आणिण �स्तू असू शकत ना�ी. खोट्या वि�श्वासात 
मो� आणिण परीक्षा, पाप आणिण पापी, रोग आणिण त्याचे कारण �े दोन्�ी आ�ेत. आजारपणात शांत असणे 
चांगले आ�े; आशा�ादी असणे अजून�ी चांगले आ�े; परंतु �े समजून ,ेणे की आजारपण �ास्त� ना�ी 
आणिण सत्य �े त्याचे दिदसणारे �ास्त� नष्ट करू शकते, �े स�ात चांगले आ�े, कारण �ी समजूत सा�भौम 
आणिण परिरपूण उपाय आ�े.

6. 368 : 20-31

�े जी�न शारीरिरक परिरस्थिस्र्थती�र अ�लंबून नसते, जेव्�ा आपण शिशकतो की जी�न आणिण माणूस या शरीरात 
दिटकतो. कोणते�ी �ाईट, रोग, किकं�ा मृत्यू अध्यात्मित्मक असू शकत ना�ीत आणिण त्यांच्या�रील भौवितक वि�श्वास
एखाद्याच्या आध्यात्मित्मक �ाढीच्या प्रमाणात ना�ीसा �ोतो. �स्तूला चेतना किकं�ा अ�ंकार नसल्यामुळे ते काय 
करू शकत ना�ी; त्याची परिरस्थिस्र्थती भ्रम आ�े आणिण या खोट्या अटी स� आजारपणाचा स्रोत आ�ेत. 
पदार्थाचे अत्मिस्तत्� कबूल करा आणिण आपण कबूल करता की �ास्तवि�कतेत मतृ्यु दर (आणिण म्�णून रोग) एक 
पाया आ�े. पदार्थाचे अत्मिस्तत्� नाकारू नका आणिण आपण भौवितक परिरस्थिस्र्थती�रील वि�श्वास नष्ट करू शकता.

7. 369 : 5-13

माणसाचे स� अत्मिस्तत्� माणसाच्या बुxीने �र�ल्याच्या प्रमाणात त्या प्रमाणात माणूस त्याचा स्�ामी �ोतो. तो 
�स्तसु्थिस्र्थतीच्या भा�ी जाणी�ामध्ये प्र�ेश करतो आणिण आजारी लोकांना बरे करणे, मृतांना उठ�णे आणिण 
लाटेतून चालणे यातून दाखवि�लेले येशूचे धमशास्त्र समजते. या स� कृतीं�रून जी�नाचा ल�ाद किकं�ा 
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कोणत्या�ी प्रकारच्या अत्मिस्तत्�ाचा विनमाणकता असू शकतो �ा पदार्थ �ा पदार्थ आ�े या वि�श्वासा�र येशूचे 
विनयंत्रण प्रकट �ोते.

8. 151 : 18 (द)-21

रक्त, हृदय, Pुफ्Pुस, मेंदू इत्यादी जी�नाचा, दे�ाशी का�ी संबंध ना�ी. �ास्तवि�क माणसाचे प्रत्येक काय दै�ी 
मनाद्वारे शाशिसत �ोते.

9. 125: 31-2 (पासून 1st.)

म्�णूनच शे�टी, �ा जी�,ेणा वि�श्वास याशिश�ाय का�ी शिसx �ोणार ना�ी, एखाद्या माणसाला त्याच्या सेंदि�य 
कृतीतून किकं�ा अत्मिस्तत्�ात असलेल्या अत्मिस्तत्�ामुळे प्रभावि�त करण्यास पूणपणे अपुरी.

10.  249 : 1-11

चला वि�ज्ञान स्�ीकारू, इंदि�य-साक्ष या�र आधारिरत स� शिसxांत मागे टाकू, अपूण मॉडेल आणिण 
भ्रामक आदश सोडून देऊ; आणिण म्�णूनच आपण एक दे�, एक माइंड आणिण जो परिरपूण �ोऊ 
शकतो, त्याने स्�त: च्या उत्कृष्ट मॉडेलची विनर्मिमतंी केली.

दे�ाच्या विनर्मिमंतीचे "नर आणिण मादी" दिदसू द्या. आपण आत्म्याची दै�ी उजा जाण�ू या, आपल्याला जी�नात 
न�ीनपणा आणू आणिण नाश करण्यास सक्षम नसलेली कोणती�ी मत्य किकं�ा भौवितक शक्ती ओळखू नये. 
आपण “दै�ी शक्ती” या अधीन आ�ोत याचा आनंद करूया. असण्याचे खरे वि�ज्ञान आ�े. जी�नाचा किकं�ा 
दे�ाचा कोणता�ी अन्य शिसxांत �ा गोंधळात टाकणारा आणिण पौराणिणक आ�े.

दैविनक कतव्ये

मेरी बकेर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना करणे �े या चचमधील प्रत्येक सदस्याचे कतव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्र्थाविपत व्�ा�े आणिण माझ्यापासून स� पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स� मान�जातीचे स्ने� समृx करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4
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वि�षय — �स्त ू      

�ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचच्या सदस्यांच्या �ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रेम एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक खि5श्चन �ैज्ञाविनक पे्रमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनदंा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चचमधील सदस्यांनी
दररोज स� प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनंदा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागाने  प्रभावि�त  �ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्रार्थना
करा�ी.

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंर्थ. 1

कतव्याची सतक ता

आUमक मानशिसक सूचनेवि�रूx  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा . �्या वि�सरणे किकं�ा दुलक्ष करणे �े या चचमधील प्रत्येक सदस्याचे कतव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय �ोईल.

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________
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