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सोनेरी मजकूर:  नीवितसूते्र 3: 19

"परमेश्वराने पृथ्वी विनम%ण करण्यासाठी ज्ञानाचा �ापर केला. परमेश्वराने आकाश विनम%ण करण्यासाठी ज्ञान �ापरले."

उत्तरदायी �ाचन:  स्तोत्रसंहिहता 95: 1-6

1 चला, परमेश्वराची स्तुती करु या. जो खडक आपल्याला �ाच�तो त्याचे गुणगान करु या.
2 परमेश्वराला धन्या�ाद देणारी गाणे गाऊ या. त्याला आनंदी स्तुती गीते गाऊ या.
3 का? कराण परमेश्वर मोठा दे� आहे, इतर “दे�ां�र” राज्य करणारा तो महान राजा आहे.
4 सगळ्यांत खोल दऱ्या आणिण स�?त उंच प�@त परमेश्वराचे आहेत.
5 महासागरही त्याचाच आहे - त्यानेच तो विनविम@ण@ केला. दे�ाने स्व:तच्या हाताने �ाळ�ंट विनम%ण केले.
6 चला, आपण त्याची �ाकून उपासना करु या. ज्या दे�ाने आपल्याला विनम%ण केले त्याची स्तुती करु 

या.

धडा उपदेश

बायबल पासून

हा बायबलचा धडा स्वतंत्र पे्लनफिGल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलहिहलेल्या फिकंग जेम्स बायबलमधील फिRस्टिTकल 
कोटेशन्स आणिण ख्रिJश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्टिZप्चस@मधील सुधारात्मक परिरचे्छदांची रचना आहे.
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1. स्तोत्रसंहिहता 148 : 1-5

1 परमेश्वराची स्तुती करा. स्वग%तल्या दे�दतूांनो स्वग%तून परमेश्वराची स्तुती करा.
2 स�@ दे�दतूांनो परमेश्वराची स्तुती करा. त्याच्या स�@ सैविनकांनो, त्याची स्तुती करा.
3 सूय@ - चंद्रांनो परमेश्वराची स्तुती करा. त्याऱ्यांनो आणिण आकाशातील हिदव्यांनो, त्याची स्तुती करा.
4 स�?त उंचा�रच्या स्वग%तल्या परमेश्वराची स्तुती करा. आकाशा�रील जलाशयांनो, त्याची स्तुती करा.
5 परमेश्वराच्या ना�ाचा जयघोष करा. का? कारण दे�ाने आज्ञा केली आणिण आपली स�?ची विनविम@ती झाली.

2. यशया 42 : 5-8

5 परमेश्वराने, खऱ्या दे�ाने या गोष्टी सांगिगतल्या: परमेश्वराने आकाश विनम%ण केले. परमेश्वराने ते जगा�र 
पसरले. पृथ्वी�रील प्रते्यक गोष्ट त्यानेच विनम%ण केली. पृथ्वी�रील स�@ लोकात त्याने प्राण घातला, 
चालणाऱ्या प्रते्यक माणसात चैतन्य घातले.

6 मी, परमेश्वराने, तुला योग्य गोष्टी करण्यासाठी बोलावि�ले आहे. मी तुझा हात धरीन आणिण तुझे रक्षण करीन. 

मी लोकांबरोबर केलेल्या कराराची तू खूण असशील. स�%ना प्रकाश देणाऱ्या हिदव्यासारखा तू असशील.
7 आंधळ्यांचे डोळे तू उघडशील आणिण ते पाहू शकतील. खूप लोक तुरंगात आहेत, त्यांना तू मुक्त करशील. 

खूप लोक अंधारात राहतात, त्यातून तू त्यांना बाहेर काढशील.
8 मी परमेश्वर आहे माझे ना� यहो�ा, मी माझे गौर� दसुऱ्यांना देणार नाही. माझ्याकरिरता असललेी स्तुती मी 

मतूlच्या खोट्या दे�ांच्या.

3. नहेम्या 9 : 6

6 तू दे� आहेस, परमेश्वरा, तूच Gक्त दे� आहेस. आकाश तू विनम%ण केलेस. स्वग@ आणिण त्यातील सगळे काही 
तू केलेस. ही पृथ्वी आणिण वितच्या�रील स�@ काही तू विनम%ण केलेले आहेस. स�@ समुद्र आणिण त्यांच्यातील 
सगळयाचा तूच विनम%ता आहेस! तू सगळयात जी� ओतलेस. स्वग%तील दे�दतू तुला �ाकून अभिp�ादन 
करतात � तुझी उपासना करतात.

4. मत्तय 11 : 1, 20-30
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1 येशूने त्याच्या बारा लिशष्यांना ह्या गोष्टी सांगण्याचे संपवि�ल्या�र तो तेथून विनघाला आणिण गालील प्रांतातील 
गा�ांमधे्य फिGरून लिशक�ू आणिण उपदेश करू लागला.

20 तेव्हा ज्या नगरांमधे्य त्याने स�%त जास्त चमत्कार केले होते त्या नगरांतील लोकांनी पश्चात्ताप केला नाही, 
म्हणून येशूने त्यांना दोष हिदला.

21 हे खोरालिजना, तुझा भिधक्कार असो, हे बेथसैदा तुझा भिधक्कार असो, कारण तुमच्यामधे्य जी पराRमाची कृते्य
करण्यात आली ती जर सोर � लिसदोन यांच्यामधे्य केली असती तर त्यांनी त्वरेने पू�lच गोणपाट नेसून � 
अंगाला राख Gासून पश्चात्ताप केला असता.

22 पण मी तुम्हांला सांगतो की, न्यायाच्या हिद�शी सोर � लिसदोन यांना तुमच्यापेक्षा अभिधक सोपे जाईल.
23 आणिण तु कGण@हूमा, तू आकाशापय{त उंच होशील काय? तू नरकापय{त खाली जाशील, कारण जे चमत्कार 

तुझ्यामधे्य करण्यात आले ते जर सदोमात करण्यात आले असते तर ते शहर आतापय@त फिटकले असते.
24 पण मी तुम्हांस सांगतो की, न्यायाच्या हिद�शी तुमच्यापेक्षा सदोम नगराला सोपे जाईल.
25 मग येशू म्हणाला, हे फिपत्या, आकाशाच्या � पृथ्वीच्या प्रpु मी तुझे उपकार मानतो. कारण तू या गोष्टी ज्ञानी �

बुणि|मान लोकांपासून गुप्त ठे�ून बालकांना प्रकट केल्या
26 होय फिपत्या, तू हे केलेस, कारण खरोखर तुला असचे करायचे होते.
27 माझ्या फिपत्याने मला स�@ काही हिदले आहे. आणिण फिपत्या�ाचून कोणी पुत्राला ओळखीत नाही, आणिण पुत्रा�ाचून

ज्याला प्रगट करायची पुत्राची इच्छा आहे त्याच्यालिश�ाय कोणीही फिपत्याला ओळखीत नाही.
28 जे थकलेले � ओझ्याने लादललेे असे स�@ तुम्ही मजकडे या आणिण मी तुम्हांला वि�श्रांवित देईन.
29 माझे जू आपणां�र घ्या, माझ्यापासून लिशका, म्हणजे तुमच्या आत्म्यास वि�श्रांवित विमळेल.
30 कारण माझे जू सोपे आहे आणिण माझे ओझे हलके आहे.

5. मत्तय 12 : 46-50

46 तो लोकांशी बोलत असता, त्याची आई � त्याचे pाऊ त्याच्याशी बोलण्यासाठी बाहेर �ाट पाहट उpे होते.
47 तेव्हा कोणी तरी त्याला म्हणाले, तुमची आई � pाऊ बाहेर उpे आहेत. ते तुमच्याशी बोलण्याची �ाट पाहत 

आहेत.
48 त्याच्याशी बोलणाऱ्याला त्याने उत्तर हिदले, कोण माझी आई? कोण माझा pाऊ?
49 मग तो आपल्या लिशष्यांकडे हात करून म्हाणाला, “पाहा हे माझे आई � माझे pाऊ आहेत.
50 कारण माझ्या स्वगlय फिपत्याच्या इचे्छनुसार जे �ागतात, तेच माझे pाऊ, बहीण आणिण आई आहेत.
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6. यियम.या 10 : 10 (�ह)-13

10 ... परमेश्वरच Gक्त खरा दे� आहे. खरा सजी� असा के�ळ दे�च आहें शाश्वत शासन करणारा असा तो राजा
आहें त्याला राग आल्यास पृथ्वी कंप पा�ते. त्याचा कोप देशांतील लोक सहन करु शकत नाहीत.

11 परमेश्वर म्हणतो, “त्या लोकांना पुढील सदेंश द्या. ‘त्या खोट्या दे�ांनी पृथ्वीची आणिण स्वग%ची विनविम@ती केली 
नाही. ते स्वग@ आणिण पृथ्वी�रुन नाहीसे होतील.

12 ज्याने आपल्या सामर्थ्या%ने पृथ्वी विनम%ण केली असा एकमे� दे�च आहे. आपल्या ज्ञानाचा उपयोग करुन त्याने
जग विनम%ण केलें आपल्या समंजसपणाच्या आधारे पृथ्वी�र आकाश पांघरले.

13 ढगांचा गडगडाट आणिण आकाशातून पडणारा मुसळधार पाऊस ही दे�ाचीच करणी आहे. पृथ्वीच्या प्रते्यक 
pागा�रील आकाशात तो मेघ पाठवि�तो. पा�साबरोबर �ीज पाठवि�तो. आपल्या pांडारातून �ारा आणतो.

7. प्रकटीकरण 4 : 2 (मी), 4, 10, 11

2 आत्म्याने माझा ताबा घेतला. तेथे स्वग%त माझ्यासमोर लिसहंासन होते. कोणी एक त्या�र बसलेले होते.
4 लिसहंासनाpो�ती चो�ीस आसने होती, आणिण त्या आसनां�र शुभ्र कपडे घातलेले � डोक्या�र सोन्याचा मुगुट 

असललेेचो�ीस �डील बसले होते.
10 तेव्हा तेव्हा जो लिसहंासना�र बसला होता आणिण अनंतकाळपय{तराहतो त्याच्यासमोर चो�ीस �डील पाया पडत

होते आणिण त्याची उपासना करीत होते. ते आपले मुगुट लिसहंासनासमोर ठे�तहोते. � म्हणत होते की:
11 आमचा प्रpु आणिण दे�! तू गौर�, सन्मान आणिण सामर्थ्या@ प्राप्तकरुन घेण्यास योग्य आहेस. तू स�@ काही तयार

केलेसतुला �ाटत होते म्हणून स�@ काही अस्तिस्तत्वात आले आणिण करण्यात आले.
8. प्रकटीकरण 14 : 6, 7

6 मग मी आणखी एक दे�दतू ह�ेत उंच उडताना पाहिहला. पृथ्वी�रील लोकांना सांगण्यासाठी म्हणजे प्रते्यक 
राष्ट्र ाच्या,�ंशाच्या, pाषेच्या आणिण जमातीच्या लोकांना सांगण्यासाठी त्या दे�दतूाकडे अनंतकाळचे 
शुp�त@मान होते.

7 दे�दतू मोठ्याआ�ाजात म्हणाला, ज्याने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, � पाण्याचे झरे विनम%ण केल,े त्या दे�ाचे 
pय धरा आणिण त्याचीस्तुवित करा. दे�ाने न्याय करा�ा अशी �ेळ आली आहे. दे�ाची उपासना करा.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य
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1. 583: 20 (से.), 23 (तत्त्व)-25

तयार करणारा. … तत्त्व; दे�, ज्यान ेस�@ काही बन�ले आहे आणिण ज ेस्वतःपासून तयार केलेले नाही फिकं�ा एक 
अणू फिकं�ा घटक तयार करू शकत नाही.

2. 295 : 5-15

दे� मनषु्यासह, वि�श्वाची विनविम@ती आणिण विनयंफित्रत करतो. वि�श्वाच्या आध्यास्टित्मक वि�चारांनी परिरपूण@ आहे, ज्याचे त्याने 
वि�कास केल ेआहे आणिण ते त्या मनाचे पालन करतात ज ेत्यांना बन�ते. मत्य@ मन आध्यास्टित्मकतेचे pौवितक रुपांतर 
करते आणिण या त्रुटीच्या मृतू्यपासून सटुण्यासाठी मनषु्याचे मूळ स्वयंचलिलतपणे पुनप्र%प्त करते. नश्वर अमरांसारखे 
नाहीत, ज ेदे�ाच्या स्वतःच्या प्रवितमेमधे्य तयार केले गेल ेआहेत; परंतु असीम आत्मा स�@ प्राणी आहे, नश्वर चेतना 
शे�टच्या काळात �ैज्ञाविनक �ास्तवि�कतेला प्राप्त होईल आणिण अदृश्य होईल आणिण परिरपूण@ आणिण कायमचे शाश्वत 
अस्तिस्तत्वाची �ास्तवि�क pा�ना हिदसून येईल.

3. 539 : 19-20, 27-1

सत्य आणिण त्रुटी सृष्टीमधे्य एकत्र येत आहेत असे म्हणण ेखोटे आहे.

येशूच्या दै�ी उत्पत्तीन ेत्याला सृष्टीच्या �ास्तवि�कतेचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी आणिण मनुष्य आणिण वि�श्वाच ेराज्य 
करणारे एक मन प्रदलिश@त करण्यासाठी मान�ी सामर्थ्या%पेक्षा जास्त हिदल.े येशूच्या जन्माच्या काळात विनम%ण केललेे 
वि�ज्ञान हे त्याच्या वि�द्वान आणिण स�%त कमी समजल्या जाणाऱ्या �चनांना पे्ररिरत करते आणिण त्याच्या अद्भतु 
प्रात्यलिक्षकेचा आधार होता.

4. 31 : 4-11

येशूने देहाचे कोणतेही सबंंध ठे�ल ेनाहीत. तो म्हणाला: "पृथ्वी�र कोणालाही आपला फिपता म्हण ूनका. कारण 
तुमचा फिपता एकच आहे � तो स्वग%त आहे." त्याने पुन्हा वि�चारले: “कोण माझी आई आणिण कोण माझे pाऊ 
आहेत?” असा अथ@ दश@वि�तो की तेच त्यांच्या फिपत्याच्या इचे्छप्रमाणे �ागतात. त्याने कोणालाही �फिडलांच्या ना�ाने 
हाक मारल्याची आपल्याकडे कोणतीही नोंद नाही. त्यान ेआत्मा, दे� हा एकच विनम%णकत% आणिण म्हणून स�?चा फिपता
म्हणून ओळखले.

5. 507 : 24-6

हा बायबलचा धडा स्वतंत्र पे्लनफिGल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलहिहलेल्या फिकंग जेम्स बायबलमधील फिRस्टिTकल 
कोटेशन्स आणिण ख्रिJश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्टिZप्चस@मधील सुधारात्मक परिरचे्छदांची रचना आहे.
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अनंत मन मानलिसक रेणूपासून अनंत होईपय{त स�?ना विनम%ण आणिण विनयंफित्रत करतो. हा स�?चा दै�ी लिस|ांत त्याच्या 
सृष्टीमधे्य वि�ज्ञान आणिण कला आणिण मनषु्य आणिण वि�श्वाचे अमरत्व यांना व्यक्त करतो. विनविम@ती कधीच हिदसून येत आहे 
आणिण कधीही त्याच्या अक्षय स्त्रोताच्या स्वरूपामधून हिदसून येत राहणे आ�श्यक आहे. pयानक अथ%न ेहे हिदसून येते 
आणिण कल्पनांना साहिहत्य म्हणतात. अशाप्रकारे चुकीचा अथ@ ला�ल्यास, दै�ी कल्पना मान�ी फिकं�ा pौवितक 
श्र|ाच्या पातळी�र येते, ज्याला नश्वर मनषु्य म्हणतात. परंतु बीज स्वतःच आहे, Gक्त ईश्वरी मन स�@ आहे आणिण 
स�?चे पुनरुत्पादन करते - जसे मन गुणाकार आहे, आणिण मनाची असीम कल्पना, मनुष्य आणिण वि�श्वाच ेउत्पादन 
आहे. वि�चार, बीज फिकं�ा Gुलांचे एकमे� बुणि|मत्ता फिकं�ा पदाथ@ दे� त्याचा विनम%ता आहे.

6. 547 : 15-30

मृतू्यच्या त्याच्या इवितहासात, डावि�@नचा pौवितक आधारा�र उत्क्रांतीचा लिस|ांत बहुतेक लिस|ांतांपेक्षा अभिधक ससुंगत
आहे. थोडक्यात, ही डावि�@नची लिस|ांत आहे - जी मनषु्यासह, वि�श्वाच ेपुनरुत्थान करण्याच्या सामर्थ्या%न ेमनापासून 
त्याचे वि�परीत, पदाथ@ तयार करते आणिण पदाथ%ची समाप्ती करते. pौवितक उत्क्रांतीचा अथ@ असा होतो की महान 
प्रथम कारण pौवितक बनले पाहिहजे आणिण नंतर एकतर माइंडकडे परत जा�े फिकं�ा धूळ आणिण शून्यात खाली जा�े.

शास्त्र�चने अतं्यत पवि�त्र आहेत. आमच ेधे्यय असले पाहिहजे की त्यांनी आध्यास्टित्मकरिरत्या समजून घेतले पाहिहजे, 
कारण के�ळ या समजून सत्य विमळ�ता येते. मनुष्यासह वि�श्वाचा खरा लिस|ांत pौवितक इवितहासामधे्य नाही तर 
आध्यास्टित्मक वि�कासात आहे. पे्ररिरत वि�चार वि�श्वाचा pौवितक, वि�षयासक्त आणिण नश्वर लिस|ांत सोडतो आणिण 
आध्यास्टित्मक आणिण अमरत्व स्वीकारतो.

7. 135 : 9-10

के�ळ आध्यास्टित्मक उत्क्रांती ही दै�ी शक्तीच्या व्यायामास पात्र आहे.

8. 95 : 30-3

pौवितक ज्ञान अस्तिस्तत्वाची सत्यता उलगडत नाही; परंतु आध्यास्टित्मक अथ%न ेमान�ी चेतनाला चिचरंतन सत्यात 
आणले जाते. माणुसकी हळूहळू पापी सं�ेदनातून अध्यास्टित्मक आत्म्यास प्रगती करते; स�@ गोष्टी योग्यरिरत्या जाणून
घेण्यास तयार नसणे, ख्रिJस्ती जगाला साखळ्यांनी बांधून ठे�ते.

9. 303 : 10-20

ज ेकाही मना, जी�न, सत्य आणिण पे्रमाचे प्रवितविबवंिबत करते ते आध्यास्टित्मकरिरत्या संकल्पिल्पत केले आणिण जन्माला 
आले; परंतु मनुष्य आध्यास्टित्मक आणिण pौवितकदृष्ट्या फिकं�ा दे� आणिण मनषु्य दोघांनी वि�कलिसत केले आहे आणिण हे 

हा बायबलचा धडा स्वतंत्र पे्लनफिGल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलहिहलेल्या फिकंग जेम्स बायबलमधील फिRस्टिTकल 
कोटेशन्स आणिण ख्रिJश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्टिZप्चस@मधील सुधारात्मक परिरचे्छदांची रचना आहे.
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वि�धान या शाश्वत सत्याचा वि�रोध करते. स�@ �योगटातील विनरथ@कपणा या दोन्ही गp@धारणेला कधीही सत्य करू 
शकत नाही. दै�ी वि�ज्ञान जी�नाद्वारे फिकं�ा मनान,े pौवितक शरीरात फिकं�ा त्याद्वारे विनम%ण झालेला आहे या भ्रमाच्या 
मळुाशी कु हाड ठे�ला आहे आणिण अखेरीस वि�ज्ञान स�@ चुकांच्या आत्म-वि�नाशामुळे आणिण वि�ज्ञानाच्या ससु्त 
ज्ञानाद्वारे हा भ्रम नष्ट करेल. जी�न

10.   68 : 27-16

ख्रिJश्चन वि�ज्ञान उलगडणे सादर करते, नाही प्रशंसा; हे रेणूपासून मनापय{त कोणतीही pौवितक �ाढ प्रकट करीत 
नाही, तर मनषु्य आणिण वि�श्वासाठी दै�ी मनाची एक पे्ररणा आहे. प्रमाण-मान�जातीची फिपढी थांबली की शाश्वत, 

कण@मधुर असण्याचे अखंड द�ेु आध्यास्टित्मकरिरत्या समजून घेण्यात येतील; आणिण मनषु्य, पृथ्वी�रील नाही तर 
दे�ाबरोबर ससुंगत, प्रकट होईल. मनषु्य आणिण वि�श्वाचे आत्म्याने उत्क्रांवितकरण केल ेआहे आणिण आध्यास्टित्मक आहे 
ही �ैज्ञाविनक �स्तुल्पि�ती देखील दै�ी वि�ज्ञानात विनलिश्चत आहे जी मान�ांना पाप � रोगाची जाणी� गमा�ल्यामुळेच 
आरोग्यास प्राप्त होते. माणूस एक विनम%ता आहे या�र वि�श्वास ठे�ून मरॉल्सल्स कधीच दे�ाच्या सृष्टीला समजू शकत
नाहीत. आधीच अस्तिस्तत्वात असलले्या दे�ाची मलुे के�ळ मनषु्याच्या अस्तिस्तत्वाचे सत्य समजल्यामळेुच ओळखल्या 
जातील. खरा आणिण pौवितक अदृश्य झाल्यामळेु �ास्तवि�क, आदश@ माणूस प्रमाणात प्रमाणात हिदसतो. यापुढे लग्न 
करणे फिकं�ा "लग्नात हिदल ेजाणे" यापुढे मनषु्याच्या सातत्य फिकं�ा दे�ाच्या अनंत योजनेत �ाढती संख्या याची pा�ना 
बदं होत नाही. आध्यास्टित्मकरिरत्या समजून घणेे की दे� एकच आहे, स�@ सृष्टी उलगडून दाख�ते, शास्त्र�चनांची पुष्टी 
करतो, अवि�pाज्यपणा, द:ु ख आणिण मनषु्यास मृतु्यहीन, परिरपूण@ आणिण अनंतकाळचे गोड आश्वासन देतो.

11.   502 : 27-5

जी�न, सत्य आणिण पे्रम - सज@नशील तत्व दे� आहे. वि�श्व दे� प्रवितविबवंिबत करते. Gक्त एक विनम%ता आणिण एक 
विनविम@ती आहे. या सृष्टीमधे्य अध्यास्टित्मक मनाची प्रगती होत आहे आणिण त्यांची ओळख, अनंत मनान ेस्वीकारली जाते 
आणिण ती कायमस्वरुपी प्रवितविबवंिबत होते. या कल्पना अपरिरविमत से लेकर अनंतपय{त आहेत आणिण स� च्च कल्पना 
दे�ाची मुल े� मलुी आहेत.

दैविनक कत.वे्य
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मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थ.ना

दररोज प्राथ@ना करणे हे या चच@मधील प्रते्यक सदस्याचे कत@व्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामधे्य दै�ी
सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य �ाफिपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�@ पापां�र राज्य करु द्या; आणिण तुझे शब्द
स�@ मान�जातीचे से्नह समृ| करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच@ मॅन्युअल, अनुचे्छद आठ�ा, वि�pाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच@च्या सदस्यांच्या हेतू फिकं�ा कृतीबद्दल �ैरpा� फिकं�ा के�ळ �ैयगिक्तक आसक्तीच उते्तजन देऊ नये.
वि�ज्ञानात दै�ी पे्रम एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रिJश्चन �ैज्ञाविनक पे्रमात गोड सुवि�धांना प्रवितविबवंिबत
करते,  पापाची विनदंा  करते,  खरा बंधुता,  दानशूरपणा आणिण क्षमा यामधे्य. या चच@मधील सदस्यांनी दररोज स�@
प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, pवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, विनदंा करण्यापासून, समुपदेशनातून,

प्रpा� पाडण्यापासून फिकं�ा चुकीच्या माग%ने प्रpावि�त होण्यापासून �ाचण्यासाठी प्राथ@ना करा�ी.
चच@ मॅन्युअल, अनुचे्छद आठ�ा, पंथ. 1

कत.व्याची सतक. ता

आRमक  मानलिसक  सचूनेवि�रू|  दररोज  स्वत:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्य̈ा वि�सरणे फिकं�ा दलु@क्ष करणे हे या चच@मधील प्रते्यक सदस्याचे कत@व्य असेल.

त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच@ मॅन्युअल, अनुचे्छद आठ�ा, वि�pाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्वतंत्र पे्लनफिGल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलहिहलेल्या फिकंग जेम्स बायबलमधील फिRस्टिTकल 
कोटेशन्स आणिण ख्रिJश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्टिZप्चस@मधील सुधारात्मक परिरचे्छदांची रचना आहे.


