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सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंवि�ता 25 : 10

"जे लोक परमेश्वराचे करार आणि# �चने पाळतात त्यांच्याशी तो सच्चा आणि# दयाळू असतो."

उत्तरदायी �ाचन:  1 यो�ान 5 : 3-6, 20

3 दे�ाप्रती असलेली आमची प्रीवित आम्�ी त्याच्या आज्ञापालनाकडून दाख�ूशकतो आणि# त्याच्या 
आज्ञा फार अ�जड ना�ीत.

4 कार# प्रत्येकज# जो दे�ाचा मूल �ोतो तो जगा�र वि�जय मिमळवि�तो,आणि# यामुळे आम्�ांला 
जगा�र वि�जय मिमळाला: आमच्या वि�श्वासाने.

5 येशू �ा दे�ाचा पतु्र आ�े असा वि�श्वासधर#ाऱ्याशिश�ाय जगा�र वि�जय मिमळवि�#ारा को# आ�े?
6 येशू ख्रि7स्त आमच्याकडे पा#ी � रक्त यांच्यास� आला. तो के�ळ पाण्याद्वारेच आमच्याकडे 

आला असे ना�ी तर पा#ी आणि#रक्ताद्वारे आला, � आत्मा �ी साक्ष देतो, कार# आत्मा सत्य 
आ�े.

20 प# आम्�ाला मा�ीत आ�े की दे�ाचा पुत्र आला आ�े � त्याने आम्�ाला समजबुद्धी दिदलेली 
आ�े, यासाठी की, जो खराआ�े त्या दे�ाला आम्�ी ओळखा�े. आणि# आप#ास मा�ीत आ�े 
की, त्याचा पतु्र येशू ख्रि7स्त आला आ�े � जो खरा दे�आणि# दे�ाचा पतु्र येशू ख्रि7स्त याजमध्ये 
आम्�ी रा�ात आ�ोत. विपता �ा खरा दे� आ�े आणि# तो अनंतकाळचे जी�न आ�े.

धडा उपदेश

बायबल पासून

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि7श्चन सायन्स चचGने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विLस्टिस्Nकल कोNेशन्स आणि# ख्रि7श्चन सायन्स Nेक्स्Nबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की Nू द स्क्रिस्Lप्चसGमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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1. अन�ुाद 32 : 1-4

1 �ेआकाशा, ऐक मी काय म्�#तो ते. �संुधरे ऐक शब्द माझ्या मुखातले.
2 पजGन्याप्रमा#े माझ्या बोधाचा �षाG� �ोईल. तो बोध असेल जमिमनी�रुन खळाळ#ाऱ्या पाण्यासारखा. 

वि�र�ळी�र झि[मझि[म#ाऱ्या पा�सासारखा. [ाडा[ुडुपां�र पड#ाऱ्या पा�साच्या सरींसारखा.
3 घोष#ाकरीन मी परमेश्वराच्या ना�ाची. तमु्�ी�ी परमेश्वराची म�ती गा!
4 तो आ�े दुगG आणि# त्याची कृती परिरपू#G! कार# चोखाळतो तो उमिचत मागG! दे�च खरा आणि# वि�श्वासू 

न्यायी आणि# सरळ.

2. यशया 28 : 16, 17

16 यासाठी परमेश्वर, मा[ा प्रभू म्�#तो, शिसयोनमध्ये मी कोनशिशला बस�ीन. �ा एक अमूल्य दगड 
असेल. ह्या म�त्�ाच्या दगडा�र स�G बांधकाम उभारले जाईल. त्याच्या�र वि�श्वास ठे�#ाऱ्या लोकांची 
विनराशा �ो#ार ना�ी.

17 भिभंतीचा सरळप#ा पा�ण्यासाठी लोक जसा ओळंबा �ापरतात, तसाच योग्य गोष्ट दाखवि�ण्यासाठी मी 
न्यायबुध्दी � चांगुलप#ा ह्यांचा �ापर करीन. तमु्�ी पापी, तुमच्या कपNाच्या � असत्याच्या मागे 
लपण्याचा प्रयत्न करता, प# तुम्�ांला शिशक्षा �ोईल. मी �ादळाप्रमा#े अथ�ा पुराप्रमा#े येऊन तुमच्या 
लपायच्या जागा नष्ट करीन.

3. नीवितसूत्रे 12 : 19

19 जर मा#ूस खोNे बोलला तर त्याचे शब्द लगेचच �ाया जातात. प# सत्य मात्र सदै� रा�ाते.
4. यो�ान 1 : 6-8, 14, 16, 17

6 यो�ानना�ाचा एक मनुष्य �ोता. दे�ाने त्याला पाठ�ीले.
7 तो लोकांना प्रकाशावि�षयी सांगण्यासाठी आला. यासाठी की, यो�ानाकडून प्रकाश वि�षयी ऐकून 

लोकांनी वि�श्वास ठे�ा�ा.
8 यो�ान तो प्रकाश नव्�ता, परंतु लोकांना प्रकाशावि�षयी सांगण्यासाठी यो�ान आला.
14 शब्द मनषु्य [ाला आणि# आमच्यामध्ये रावि�ला. आम्�ी त्याचे गौर� पावि�ले. ते दे�विपत्याच्या एकमे� 

अशा पुत्राचे गौर� ख्रि7स्ताशिश�ाय दुसरे असू शकत ना�ी. तो शब्द कृपा आणि# सत्य यांनी पू#Gप#े 
भरला �ोता.

16 शब्द �ा कृपा � सत्य यांनी पू#Gप#े भरला �ोता. त्याच्याकडून आम्�ांला भरपूर आशी�ाGद मिमळाले.
17 मोशेद्वारे विनयमशास्त्र दिदले, प# दया � सत्याचा मागG �ी येशू ख्रि7स्ताद्वारे प्राप्त [ाली.

5. माकG  5 : 25-30, 32-34

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि7श्चन सायन्स चचGने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विLस्टिस्Nकल कोNेशन्स आणि# ख्रि7श्चन सायन्स Nेक्स्Nबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की Nू द स्क्रिस्Lप्चसGमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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25 त्या लोकामंध्ये एक स्त्री �ोती. ती बारा �षाhपासून रक्तस्रा�ाने पीडलेले �ोती.
26 बऱ्याच �ैद्यांकडून इलाज करून घेऊनसुद्धा वितने बराच त्रास स�न केला �ोता. वितच्याकडे �ोते नव्�ते 

ते स�G वितने उपचारासाठी खचG केले �ोते. प# ती बरी न �ोता. वितचा आजार �ाढला �ोता.
27 त्या स्त्रीने येशूवि�षयी ऐकले तेव्�ा ती गदnत त्याच्यामागे आली � त्याच्या [ग्याला वितने स्पशG केला.
28 कार# ती म्�#त �ोती, ‘जर मी त्याच्या कपड्यांना शिश�ले तरी बरी �ोईन.
29 जेव्�ा वितने त्याच्या [ग्याला स्पशG केला, तेव्�ा वितचा रक्तस्रा� थांबला. � आपल्या त्रासातून आप# मकु्त

[ालो आ�ोत असे वितला जा#�ले.
30 येशूला ताबडतोब जा#ी� [ाली की, आपल्या शरीरातून शक्ती गेली आ�े. तो गदnत �ळून म्�#ाला, 

माझ्या कपड्यांना को#ी स्पशG केला?
32 परंतु �े को#ी केले �े पा�ण्यासाठी तो सभो�ार बघतच रावि�ला.
33 त्या स्त्रीला ती बरी [ाली आ�े �े मा�ीत �ोते म्�#ून ती आली आणि# येशूच्या पाया पडली. ती स्त्री 

भीवितने थरथर कापंत कोती. वितने ये़शूला स�G का�ी सांविगतले.
34 येशू त्या स्त्रीला म्�#ाला, मुली, तुझ्या वि�श्वासाने तुला बरे केले आ�े, शांवितने जा आणि# त्रासापासून 

मुक्त रा�ा.

6. मत्तय 5 : 1, 2, 6, 17

1 येशूने तेथे पुष्कळ लोक पावि�ले. म्�#ून येशू डोंगरा�र गेला आणि# खाली बसला, मग त्याचे शिशष्य 
त्याच्याज�ळ आले.

2 आणि# त्याने त्यांना शिशकवि�ण्यास सरु�ात केली. तो म्�#ाला,
6 ज्यांना नीतीने �ागण्याची त�ान � भूक लागली आ�े ते धन्य, कार# ते तृप्त �ोतील.
17 मी विनयमशास्त्र किकं�ा संदेष्ट्याचे शिलखा# रद्द करायला आलो आ�े असे समजू नका. मी ते रद्द करायला

ना�ी तर परिरपू#G करायला आलो आ�े.
7. मत्तय 7 : 24-27

24 जो को#ी माझ्या सांगण्याप्रमा#े आचार# करतो तो श�ाण्या मा#सासारखा आ�े, अशा सुज्ञ मा#साने
आपले घर खडका�र बांधले.

25 मग जोराचा पाऊस [ाला आणि# पूर आला. जोराचा �ारा आला. �ादळात घर सापडले, प# ते पडले 
ना�ी. कार# त्याचा पाया खडका�र बांधला �ोता.

26 जो को#ी मा[े �े शब्द ऐकूनत्याप्रमा#े आचर# करीत ना�ी तो को#ा एका मूखG मा#ासासारखा आ�े,
त्याने आपले घर �ाळू�र बांधले.

27 मग जोराचा पाऊस आला आणि# पूर आला. जोराचा �ारा सुNला. �ादळ�ाऱ्यात ते घर सापडले आणि# 
कोसळून पडले.

8. इब्री लोकांस 4 : 12
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12 कार# दे�ाचे �चन झिज�ंत आणि# कायG कर#ारे आ�े आणि# को#त्या�ी दुधारी तर�ारीपके्षा अमिधक 
धारदार आ�े. ते आपला आत्मा, जी�, सांधे, आणि# मज्जा यांना भेदून आरपार जा#ारे आ�े. ते 
अंत:कर#ाचे वि�चार � कल्पना यांचे परीक्षक असे आ�े.

9. मत्तय 16 : 13-18

13 येशू विफशिलप्पाच्या कैसरिरया या भागाकडे गेला. तो त्याच्या शिशष्यांना म्�#ाला, मनुष्याच्या पुत्राला लोक 
को# म्�#ून म्�#तात?

14 आणि# ते म्�#ाले, का�ी बास्टिप्तस्मा कर#ारा यो�ान, तर विकत्येक एलीया तर दुसरे का�ी वियमGया किकं�ा 
संदेष्ट्यापैकी एक असे म्�#तात.

15 मग येशू त्यांना म्�#ाला, प# तुम्�ी मला को# म्�#ून म्�#ता?
16 शिशमोनाने उत्तर दिदले, तू ख्रि7स्त, झिज�ंत दे�ाचा पुत्र आ�ेस.
17 येशू म्�#ाला, शिशमोन, योनाच्या पुत्रा, तू धन्य आ�ेस कार# रक्त � मांस यांनी तुला �े प्रगN केले.
18 आ#खी मी तुला असे सांगतो की, तू पते्र आ�ेस आणि# या खडका�र मी आपली मंडळी रचीन. आणि# 

मृत्युलोकाचा या�र अमिधकार चाल#ार ना�ी.
10. यो�ान 8 : 12-16, 31, 32

12 नंतर येशू पुन्�ा लोकांशी बोलू लागला. तो म्�#ाला, मी जगाचा प्रकाश आ�े, जो माझ्यामागे येतो तो 
कधी�ी अंधारात रा�#ार ना�ी. त्या मा#साज�ळ जी�न दे#ारा प्रकाश रा�ील.

13 परंतु परुशी लोक येशूला म्�#ाले, जेव्�ा तमु्�ी स्�त: आपल्यावि�षयी बोलता, तेव्�ा ह्या गोष्टी खऱ्या 
आ�ेत असे म्�##ारे तमु्�ी एकNेच असता. तेव्�ा तुम्�ी सांगता त्या गोष्टी आम्�ी स्�ीकारु शकत ना�ी.

14 येशूने उत्तर दिदले, �ोय, मी स्�त:च माझ्यावि�षयी �ा गोष्टी सांगत आ�े. परंतु मी सांगतो त्या गोष्टी�र 
लोक वि�श्वास ठे�ू शकतील. कार# मी कोठून आलो �े मला मा�ीत आ�े � कोठे जा#ार �े मला मा�ीत
आ�े. मी तुमच्यासारखा ना�ी. मी कोठून आलो � कोठे जा#ार �े तुम्�ांला मा�ीत ना�ी.

15 तुम्�ी एखाद्याचा न्याय करता तसाच मा[ा�ी करता. मी को#ाचा न्याय करीत ना�ी.
16 प# जर मी न्याय केला तर त्यात मा[ा न्याय खरा असतो. कार# जेव्�ा मी न्याय करतो तेव्�ा मी 

एकNा नसतो. ज्या विपत्याने मला पाठवि�ले, तो माझ्याबरोबर असतो.
32 मग सत्य काय आ�े �े तमु्�ांला समजेल. आणि# सत्य तुम्�ांला मोकळे करील.
33 यहूदी लोकांनी उत्तर दिदले, आम्�ी अब्रा�ामाचे लोक आ�ोत आणि# आम्�ी कधीच गुलाम नव्�तो तर 

आम्�ी मोकळे �ोऊ असे तमु्�ी का म्�#ता?

वि�ज्ञान आणि# आरोग्य

1. 7 : 13-21

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि7श्चन सायन्स चचGने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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वि�चार�ंतांची �ेळ आली आ�े. सत्य, शिसद्धांतांपासून स्�तंत्र आणि# �ेळेच्या-सन्माविनत प्र#ालींनी मान�तेच्या 
पोNGल�र दार ठोठा�ले. भूतकाळातील समाधानीप#ा आणि# भौवितक�ादाची शीत परंपरा कोलमडत आ�े. 
दे�ाकडे दुलGक्ष कर#े यापुढे वि�श्वासाचे पाऊल उरले ना�ी. आज्ञाधारकप#ाची एकमात्र �मी म्�#जे त्याला 
जा#�#े म्�#जेच अनंतकाळचे जी�न म्�#जे अनंतकाळचे जी�न मिमळ#े �ोय. जरी साम्राज्य पडले तरी 
"प्रभु स�Gकाळ राज्य करील."

2. 254 : 10-12

जेव्�ा आप# धीराने दे�ाची �ाN धरतो आणि# सत्याचा प्रामाणि#कप#ा शोधतो तेव्�ा तो आपला मागG दाख�तो.

3. 224 : 28-31

सत्य स्�ातंत्र्याचे घNक आ#ते. त्याच्या बॅनर�र आत्मा-प्रेर#ा बोध�ाक्य आ�े, "गुलामविगरी संपुष्टात आली 
आ�े." दे�ाचे सामर्थ्ययG त्या कैद्यांना सोड�ून आ#ते. को#ती�ी शक्ती दै�ी प्रेमाला रोखू शकत ना�ी.

4. 136 : 1-2, 29-11

येशूने आपली चचG स्थापन केली आणि# ख्रि7स्त-उपचारांच्या आध्यात्मित्मक पाया�र आपली कायGपद्धती कायम 
राखली.

शिशष्यांनी आपल्या गुरुला इतरांपके्षा अमिधक चांगल्या प्रकारे पकडले, परंतु त्याने जे सांविगतले आणि# जे केले 
त्या स�ाhना समजले ना�ी किकं�ा त्यांनी इतक्या �ेळा त्याच्याकडे प्रश्न वि�चारला ना�ी. येशू धीराने धैयाGने 
शिशक�त रावि�ला आणि# अत्मिस्तत्�ाचे सत्य दशGवि�तो. त्याच्या वि�द्यार्थ्ययाhनी सत्याची �ी शक्ती आजारी मा#सांना 
बरे, �ाईNांना बा�ेर Nाकताना, मेलेल्यांना उठवि�त पावि�ले. परंतु या अद्भतु कायाGचा शे�N त्यांच्या आत्मित्मक 
शिशकारद्वारे करण्यात आला नव्�ता, �धस्तंभा�र ख्रिखळण्यापू��च, जेव्�ा त्यांचे पवि�त्र शिशक्षक त्यांच्यासमोर उभे
�ोते तेव्�ा आजारप#, पाप, रोग, मृत्यू आणि# थडग्या�र वि�जय मिमळवि�त असे.

समजून घेण्यासाठी तळमळत, मास्तर पनु्�ा म्�#ाला, "परंतु मी को# आ�े असे आप# को# म्�#ता?" या 
नूतनीकर#ाच्या चौकशीचा अथG असा आ�े: लोकविप्रय मनामध्ये �े र�स्यमय, कायG करण्यास सक्षम को# 
किकं�ा काय आ�े?

5. 137 : 16-11

आपल्या ने�मीच्या �ेग�ानप#ामुळे,  सायमनने आपल्या भा�ांसाठी उत्तर दिदले आणि# त्याच्या उत्तराने एक
मोठे सत्य समोर आले: "तू ख्रि7स्त,  झिज�ंत दे�ाचा पुत्र आ�ेस!" ते आ�ेः ख्रि7स्त �ा आप# जा�ीर केलेला
शब्द आ�े  -  ख्रि7स्त,  दे�ाचा  आत्मा,  सत्य,  जी�न आणि# प्रीवित,  जो मानशिसकरिरत्या  बरे  करतो.  येशूच्या
�मिडलां�रून �े म्�##े शिसद्ध �ोते की "शिशमोन बार-जोना तू धन्य आ�ेस. कार# मांस � रक्त त्याने तुला प्रकN
केले ना�ी, तर स्�गाGतील माझ्या विपत्याने तुला प्रकN केले आ�े." म्�#जेच पे्रमाने आयुष्याचा मागG तुम्�ाला
दाखवि�ला!
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याआधी या शिशष्याला के�ळ त्याच्या सामान्य ना�ांनीच, सायमन बार-जोना किकं�ा जोनाचा मुलगा म्�Nले गेले;
परंतु आता या गुरुने या शब्दांत त्याला एक आध्यात्मित्मक ना� दिदले: "आणि# मी तुला असे�ी म्�#तो की तू पेत्र
आ�ेस आणि# या खडका�र मी [माझ्या ग्रीक शब्दाचा अथG पटे्रोस किकं�ा दगडी] मी मा[ी चचG बन�ीन आणि#
आणि# नरकाचे  दर�ाजे  [�ेड्स,  अंडर�ल्डG  किकं�ा  थडगे]  या�र वि�जय मिमळ�ू शक#ार ना�ीत.  "दुस या
शब्दांत, येशूने आपला समाज स्थापनेचा �ेतू ठरवि�ला �ोता, तो एक नश्वर म्�#ून �ैयशिक्तक पीNर�र नव्�े, तर
ख या मशी�ावि�षयीच्या पेत्राच्या कबुलीमागील ईश्वरा-सामर्थ्ययाG�र �ोता.

पेत्राला �े आता स्पष्ट [ाले आ�े की दै�ी जी�न, सत्य आणि# प्रेम, आणि# मान�ी व्यशिक्तमत्� नव्�े तर आजारी
व्यक्तीला  बरे  कर#ारा  आणि#  दगडाचा,  सामंजस्याच्या  के्षत्रातील  एक  भक्कम  पाया  �ोता.  या
आध्यात्मित्मकदृष्ट्या �ैज्ञाविनक आधारा�र, येशूने आपले बरे केले, जे बा�ेरील लोक चमत्कारिरक �ाNले.

6. 380 : 5-7, 19-21

सत्य युगांचा खडक आ�े, कोप याचा मस्तक आ�े, "परंतु ज्याच्या�र ते पडेल, ते त्याला दळत जाईल."

सत्याच्या सामर्थ्ययाGशिश�ाय दुसरे का�ी�ी चुकण्याच्या भीतीपासून रोखू शकत ना�ी आणि# मनुष्याच्या 
अमिधपती�र त्रNुी असल्याचे शिसद्ध करते.

7. 269 : 21-28

भौवितक इंदि�यांची साक्ष पू#G किकं�ा दै�ी ना�ी. म्�#ून मी येशूच्या, त्याच्या प्रेविषतांच्या, संदेष्ट्यांच्या 
(संदेष्ट्यांच्या) आणि# मनाच्या वि�ज्ञानाच्या (साक्षीदारांच्या) शिशक�#ी�र स्�त: ला राखून ठे�ले आ�े. इतर 
पाया का�ी ना�ी. इतर स�G प्र#ाली - भौवितक सं�ेदनादं्वारे मिमळवि�लेल्या संपू#Gप#े किकं�ा अंशतः ज्ञाना�र 
आधारिरत प्र#ाल्या - खडका�र बांधलेली घरे नव्�े तर �ाराने �लवि�लेल्या नद्या आ�ेत.

8. 542 : 7-13

सत्य, वितच्या मिचरंतन विनयमांद्वारे, त्रNुी दूर करते. सत्यामुळे पाप स्�तःशीच वि�श्वासघात करते आणि# पशूची 
खू# चुकून घड�ते. अपराधीप#ाचे विनमिमत्त किकं�ा लप�ून ठे�ण्याच्या स्�भा�ाची देखील शिशक्षा केली जाते. 
न्यायाचे दुलGक्ष आणि# सत्याचा नकार पाप कायम ठे�#े, गुन्�ेगारी कर#े, आत्मसंयम धोक्यात आ##े आणि# 
दै�ी दया दाखवि�ण्याकडे कल आ�े.

9. 368 : 2-19

वि�ज्ञानाद्वारे प्रेरिरत आत्मवि�श्वास सत्य सत्य आ�े आणि# त्रुNी अ�ास्त� आ�े या�र अ�लंबून आ�े. त्रNुी 
सत्यासमोर एक भ्याडप#ा आ�े. �ेळ �े स�G शिसद्ध करेल असा दै�ी वि�ज्ञान आग्र� करतो. सत्य आणि# चूक �े 
दोन्�ी मनषु्यांच्या आत्म्याच्या भीतीने पू��पेक्षा अमिधक ज�ळ आले आ�ेत आणि# चूक स्�त: ची नष्ट 
[ाल्यामुळे सत्य आ#खी स्पष्ट �ोईल.
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चूक सत्याइतकीच �ास्तवि�क आ�े या गंभीर वि�श्वासांवि�रूद्ध, �ाईN श्रेष्ठ नसल्यास चांगल्याची शक्ती अस#े 
समान असते आणि# �ा वि�संगती सामंजस्याइतकीच सामान्य गोष्ट आ�े, अगदी आजारप# आणि# पापाच्या 
गुलामविगरीतून मुक्त �ोण्याची आशा देखील मज्जातंतूंना कमी प्रेर#ा देते. प्रयत्न करा. जेव्�ा आपल्याकडे 
चुकण्यापेक्षा, आत्म्या�रील अमिधक वि�श्वास असण्यापेक्षा, मरण्यापेक्षा जगण्या�र अमिधक वि�श्वास, 
मनुष्यापके्षा दे�ा�र अमिधक वि�श्वास असेल तर आपल्याला भौवितक गोष्टी समजण्यापासून रोखू शकत ना�ीत 
आजारी बरे कर#े आणि# नष्ट कर#ाऱ्या तु्रNी.

10.   191 : 8-15

एक भौवितक म्�#ून, सैद्धावंितक जी�न-अत्मिस्तत्� अत्मिस्तत्�ाचा गैरसमज असल्याचे आढळले आ�े, मनुष्याचे 
आध्यात्मित्मक आणि# दिदव्य तत्त्� मान�ी वि�चारां�र आधारिरत आ�े आणि# ते "ल�ान मूल �ोते तेथे" - अगदी 
न�ीन-मुलाच्या जन्मापयhत देखील पो�ोच�ते. कल्पना, अत्मिस्तत्�ाच्या अध्यात्मित्मक अथाGने आणि# जी�नात 
काय समावि�ष्ट आ�े. अशा प्रकारे संपू#G परृ्थ्य�ीचे सत्याच्या प्रकाशात रुपांतर �ोईल आणि# चुकीच्या अंधाराचा 
पाठलाग करेल.

11.   225 : 5-13

आपल्याला �े मावि�त असेल की प्रथम सत्य त्याच्या अनुयायांच्या कमीप#ा आणि# वि�श्वासाने कधी पुढे जाते. 
अशा प्रकारे स्�ाततं्र्याच्या बॅनरच्या काळाचा मोचाG विनघतो. या जगाची शक्ती लढा देईल आणि# त्यांच्या प्रेषकांना
आज्ञा देतील की जोपयhत त्यांनी त्यांच्या शिसस्Nम�र सदस्यता घेत ना�ी तोपयhत सत्य रक्ष#ाला जाऊ नये; परंतु 
वि�ज्ञान, किबंदू संगीताची काळजी घेत ना�ी. न�ेमीच का�ी ना का�ी गडबड �ोते, परंतु सत्याच्या मानकांनुसार 
�े घडते.

12.   450 : 15-26

का�ी लोक �ळू�ळू सत्याच्या स्पशाGस उतरतात. धडपड केल्याशिश�ाय कमी उत्पन्न मिमळतात आणि# बरेचज# 
आपापल्या उत्पन्नाची कबुली देण्यास तयार नसतात; परंतु �ी प्र�ेश घेतल्याशिश�ाय, �ाईN स्�तःहून चांगल्या 
गोष्टींनी बढाई मारते. ख्रि7श्चन सायंदिNस्Nने �ाईN, रोग आणि# मतृ्यू कमी करण्यासाठी नोंद#ी केली आ�े; आणि# 
दे� त्यांच्यातील का�ी शून्यता आणि# दे�ाचे सामर्थ्ययG किकं�ा चांगले समजून घेऊन त्यांच्या�र वि�जय मिमळ�ील. 
त्याच्याकडे आजारप# �ा पाप करण्यापके्षा मो� ना�ी, आणि# त्यांच्या�रील दे�ाचे सामर्थ्ययG समजून त्याने त्या 
दोघांना बरे केले. ख्रि7श्चन सायंदिNस्Nला ठाऊक आ�े की ते वि�श्वासाच्या चुका आ�ेत, जे सत्य करू शकते आणि# 
नष्ट करेल.

13.   380 : 4 फक्त

सत्य �ा ने�मीच वि�जयी असतो.
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दैविनक कतGव्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथGना

दररोज प्राथGना कर#े �े या चचGमधील प्रत्येक सदस्याचे कतGव्य असेलः "तु[े राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि# प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्�ा�े आणि# माझ्यापासून स�G पापां�र राज्य करु द्या; आणि#
तु[े शब्द स�G मान�जातीचे स्ने� समृद्ध करु आणि# त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

�ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचGच्या सदस्यांच्या �ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने मा#सा�र राज्य करते; आणि# एक ख्रि7श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरप#ा आणि# क्षमा यामध्ये. या चचGमधील सदस्यांनी
दररोज स�G प्रकारच्या �ाईNापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागाGने  प्रभावि�त  �ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथGना
करा�ी.

चचG मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कतGव्याची सतकG ता

आLमक मानशिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर#े,  आणि#  दे�,  त्याचा  नेता  आणि#
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  .््या वि�सर#े किकं�ा दुलGक्ष कर#े �े या चचGमधील प्रत्येक सदस्याचे कतGव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय �ोईल.

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

_____________________

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि7श्चन सायन्स चचGने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विLस्टिस्Nकल कोNेशन्स आणि# ख्रि7श्चन सायन्स Nेक्स्Nबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की Nू द स्क्रिस्Lप्चसGमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.


