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सोनेरी मजकूर:  रोमकरांस 13 : 1

"कार� दे�ाने नेमल्या�ाचून अधिधकार स्थाविपत 'ोत ना'ी."

उत्तरदायी �ाचन: विनग#म 20 : 1-6

1 मग दे� म्'�ाला,
2 मी याव्'े तुझा प्रभू, तुझा दे� आ'े. तमु्'ी धिमसरमध्ये गुलाम 'ोता तेव्'ा मीच तमु्'ाला तेथून 

गुलामविगरीतून सोड�ून आ�ले.
3 माझ्या शि=�ाय इतर को�त्या'ी दै�तांची तू उपासना करु नयेस.
4 तू आपल्यासाठी कोरी� मूतC करु नकोस; �र आका=ातील, खाली पृथ्�ी�रील � पथृ्�ीखालच्या 

जलातील क=ाची'ी प्रवितमा करु नकोस;
5 त्यांची उपासना करू नको; किकं�ा त्यांची से�ा करु नकोस; कार� मी परमेश्वर तुझा दे� आ'े;मी 

ईर्ष्याया#�ान दे� आ'े, जे माझ्यावि�रुद्ध पाप करतात, माझा दे्वष करतात ते माझे =त्रू बनतात; मी त्यांना 
शि=क्षा करीन; मी त्यांच्या मुलांना वितसऱ्या चौथ्या विपढीपयUत �धिडलांच्या अपराधाबद्दल शि=क्षा करतो;

6 परंतु जे माझ्या�र प्रमे करतात � माझ्या आज्ञा पाळतात अ=ांच्या 'जारो विपढ्यां�र मी दया करतो.

धडा उपदे=

बायबल पासून

1. अन�ुाद 28 : 1-3, 6, 7, 14

'ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला 'ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि'लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटे=न्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड 'ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ'े.
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1 आज, मी टिदलेल्या स�# आज्ञा तमु्'ी काळजीपू�#क पाळल्यात तर तुमचा दे� परमेश्वर तुम्'ाला पथृ्�ी�रील
स�# राष्ट्रांपेक्षा उच्चस्थानी नेईल.

2 तुमचा दे� परमेश्वर ह्याचे ऐकलेत तर तमु्'ांला 'े आ=ी�ा#द धिमळतील:
3 तुम्'ाला तुमच्या नगरात आणि� =ेतात परमेश्वराचे आ=ी�ा#द धिमळतील.
6 तुम्'ी आत याल आणि� बा'ेर जाल तेव्'ा तुम्'ाला सदास�#काळ परमेश्वराचा आ=ी�ा#द धिमळेल.
7 तुमच्या�र चाल करुन ये�ाऱ्या =त्रूला पराभूत करण्यास तुम्'ाला परमेश्वराचे सा'ाय्य 'ोईल. एका �ाटेने

आलेला =त्रू सात �ाटांनी सैरा�ैरा पळत सुटेल.
14 या शि=क��ीपासून परा�ृत 'ोऊ नका. डा�ी उज�ी कडे �ळू नका. इतर दै�तांची उपासना करु नका.

2. य=या 8: 19 (ला 1st?)

19 का'ी लोक काय करा�े ते ज्योवितषी � जादूटो�ा कर�ारे यांना वि�चारा असे म्'�तात. प� मी सांगतो 
की तमु्'ी मदतीसाठी दे�ाला 'ाक मारा�ी. ते ज्योवितषी आणि� जादूटो�ा कर�ारे मृतांची मदत घेतात. 
सजी�ांनी मृतांची मदत का घ्या�ी?

3. 1 =मु�ेल 28: 3-8, 11-13 (ला:), 14 (आणि� =ौल)-18 (ला 1st,)

3 =मु�ेल मर� पा�ला 'ोता. स�# इस्राएलांनी विनधनाबद्दल =ोक व्यक्त करुन त्याच्या गा�ी रामा येथे 
=मु�ेलचे दर्फन केले 'ोते. =ौलने मांवित्रक आणि� दै�ज्ञ यांना इस्राएल मधून घाल�ून टिदले 'ोते.

4 पशिलर्ष्याट्यांनी युद्धाच्या तयारीने =ूनेम येथे तळ टिदला. =ौलने स�# इस्राएलांना एकत्र आ�ून विगलबो�ा 
येथे तळ टिदला.

5 पशिलर्ष्याट्यांचे सैन्य पाहून =ौल घाबरला. त्याची छाती धडधडू लागली.
6 त्याने परमेश्वराची प्राथ#ना केली प� परमेश्वराने त्याला उत्तर टिदले ना'ी. स्�पन्न, संदेष्टे किकं�ा उरीम 

यापैकी को�त्या'ी माध्यामातून दे� त्याच्या=ी बोलला ना'ी.
7 =े�टी =ौल आपल्या अधिधकाऱ्यांना म्'�ाला, एखाद्या भूतवि�द्याप्र�ी� बाईला गाठा. वितलाच या 

युध्दावि�षयी प्रश्न वि�चारतो. ते अधिधकारी म्'�ाले, अ=ी एक बाई एन-दोन येथे आ'े.
8 आप�च =ौल आ'ोत 'े ओळखू देऊ नये म्'�ून �ेष पालटून =ौल दोन से�कांना सोबतीला घेऊन 

रात्रीच त्या बाईकडे गेला. वितला म्'�ाला, पुढे काय 'ो�ार 'े मला जा�ून घ्यायचे आ'े. तेव्'ा आपल्या
भूतवि�द्येचा प्रयोग करुन, मी ज्याचे ना� घेईन त्याला इथे 'जर कर.

11 तेव्'ा को�ाला समोर आ�ू असे वितने त्याला वि�चारले. =ौल म्'�ाला, =मु�ेलला आ�.
12 आणि� तसे झाले. =मु�ेलला पा'ताच ती मोठ्याने किकंचाळली. =ौलला ती म्'�ाली, तू मला र्फस�लेस 

तू =ौल आ'ेस.
13 तेव्'ा राजा म्'�ाला, घाबरु नकोस. तुला काय टिदसते ते सांग. ती म्'�ाली, “मला एक आत्मा भूमीतून

�र येताना टिदसतोय.
14 =ौलने वि�चारले, तो टिदसायला को�ासारखा आ'े? ती म्'�ाली, एक वि�शि=ष्ट प्रकारचा अंगरखा 

घातलेला एक �ृध्द आ'े. तो =मु�ेलच असल्याचे =ौलाच्या लक्षात आले. जधिमनीपयUत �ाकून त्याने 
त्याला अणिभ�ादन केले.

'ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला 'ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि'लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटे=न्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड 'ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ'े.
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15 =मु�ेल =ौलला म्'�ाला, मला तू त्रास का टिदलास? मला का उठ�लेस? =ौल म्'�ाला, मी अडच�ीत
सापडलो आ'े. पशिलष्टी माझ्या�र 'ल्ला करायला आले आ'ेत. परमेश्वराने माझी साथ सोडली आ'े. 
त्याच्याकडून मला प्रवितसाद धिमळत ना'ी. स्�पन्न किकं�ा संदेष्टे यांच्यामार्फ# त मला उत्तरे धिमळत ना'ीत. 
म्'�ून मी तुला बोला�ले. मी काय करु ते तू सांग.

16 =मु�ेल म्'�ाला, परमेश्वराने तुझा त्याग केला आ'े. तो आता दा�ीद या तुझ्या =ेजाऱ्याच्या बाजूचा 
आ'े. तेव्'ा मला का त्रास देतोस?

17 परमेश्वराने माझ्या द्वारे जे जे सांविगतले 'ोते तेच तो आता करत आ'े. तुझ्या 'ातातून राज्य खेचून घेऊन
ते तो तुझ्या लगतच्या दुसऱ्यांच्या 'ाती सोप�त आ'े 'ा =ेजारी म्'�जे दा�ीद.

18 तू परमेश्वराच्या आजे्ञप्रमा�े �ागला ना'ीस. परमेश्वराचा क्रोध विकती आ'े ते दाख�ायला तू 
अमालेक्यांचा ना= करायाला '�ा 'ोतास, तसा तू केला ना'ीस. म्'�ून परमेश्वर आज तुझ्या=ी असे 
�ागत आ'े.

4. लूक 4 : 14 (ला  आत्मा)

14 मग आत्म्याच्या सामथ्या#त ये=ू परतला...

5. लूक 8 : 27 (आणि�) र्फक्त, 27 (तेथे)-35

27 जेव्'ा तो विकनाऱ्या�र उतरला, तेव्'ा नगरातला एक मनुर्ष्याय त्याला भेटला. त्या मा�सामध्ये अनेक भुते
'ोती. बराच काळपयUत त्याने कपडे घातले नव्'ते � तो घरात'ी रावि'ला नव्'ता. तो कबरांमध्ये रा'त 
'ोता.

28 जेव्'ा त्याने ये=ूला पावि'ले, तेव्'ा तो मोठ्याने ओरडला � त्याच्यापुढे पडला. तो मोठ्या आ�ाजात 
म्'�ाला, ये=ू, स�zच्च दे�ाच्या पुत्रा, तुला माझ्यापासून काय पावि'जे? मी तुला वि�नवंित करतो की, 
मला त्रास देऊ नको.

29 तो असे म्'�ाला कार� ये=ूने भुताला त्याच्यातून बा'ेर येण्याची आज्ञा केली 'ोती. कार� त्याने त्याला
पुर्ष्याकळ �ेळ धरले 'ोते. त्याला त्या�ेळी साखळ्यांनी बांधले 'ोते. पायात बेड्या 'ोत्या � त्याला 
प'ाझ्यात ठे�ले 'ोते परंतु तो ने'मी साखळ्या तोडीत असे � भुते त्याला एकांतात घेऊन जात असत.

30 ये=ूने त्याला वि�चारले, तुझे ना� काय आ'े? तो म्'�ाला, सैन्य, कार� त्याच्यात अनेक भुते शि=रली 
'ोती.

31 भुतांनी ये=ूला वि�न��ी केली की, आम्'ांला अनंतकाळच्या अंधारातजाण्याची आज्ञा करु नको.
32 डोंगराच्या कडेला डुकरांचा एक मोठा कळप चरत 'ोता. भुतांनी त्याला वि�नवंित केली, आम्'ांला त्या 

डुकरांच्या मध्ये जाऊ दे. आणि� ये=ूने त्यांना तसे करण्याची पर�ानगी टिदली.
33 मग भुते त्या मनरु्ष्यायातून बा'ेर आली आणि� डुकरात शि=रली. नंतर डुकरांचा कळप सरो�राकडे जोरात 

पळाला आणि� तो सारा कळप सरो�रात बुडून मेला.
34 जेव्'ा डुकरांचा कळप राख�ाऱ्यांनी 'े पावि'ले, तेव्'ा ते दूर पळाले � त्यांनी नगरात � त्या प्रदे=ात 'े 

�त#मान सांविगतले.

'ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला 'ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि'लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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35 काय झाले 'े पा'ण्यासाठी लोक बा'ेर आले. ते ये=ूकडे आले आणि� त्यांनी ज्या मा�साच्या अंगातून 
भुते विनघाली 'ोती, त्याला ये=ूच्या पायाज�ळ बसलेला त्यांनी पावि'ले. त्याने नीट कपडे घातले 'ोते � 
तो पू�# =ुद्धी�र 'ोता. या घटनेचे त्यांना भय �ाटले.

6. यो'ान 8 : 12

12 नंतर ये=ू पुन्'ा लोकां=ी बोलू लागला. तो म्'�ाला, मी जगाचा प्रका= आ'े, जो माझ्यामागे येतो तो 
कधी'ी अंधारात रा'�ार ना'ी. त्या मा�साज�ळ जी�न दे�ारा प्रका= रा'ील.

7. लूक 21 : 8

8 आणि� तो म्'�ाला, तमु्'ांला को�ी र्फस�ू नये म्'�ून सा�ध रा'ा. कार� माझ्या ना�ाने पुर्ष्याकळ येतील 
आणि� तो मी आ'े असे म्'�तील. आणि� ते म्'�तील, �ेळ ज�ळ आली आ'े. त्यांच्यामागे जाऊ नका!

8. यो'ान 10 : 14, 27, 28 (आणि� ते)

14 मी काळजी घे�ारा मेंढपाळ. मी माझ्या मेंढ्या ओळखतो, माझी मेंढरे मला ओळखतात. 
27 माझी मेंढरे माझी �ा�ी ऐकतात. मी त्यांना ओळखतो. आणि� ती माझ्यामागे येतात.
28 ... ती कधीच मर�ार ना'ीत. आणि� त्यांना को�ीच माझ्या 'ातून वि'रा�ून घे�ार ना'ी.

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 497 : 5-8 (आम्'ी)

आम्'ी एका स�zच्च आणि� अनंत दे�ाला मानतो आणि� त्याची पूजा करतो. आम्'ी त्याचा पतु्र, एक 
ख्रि\स्त मानतो; पवि�त्र आत्मा किकं�ा दै�ी सांत्�नकता#; आणि� दे�ाच्या प्रवितमेत आणि� प्रवितरूपात मनुर्ष्याय.

2. 183 : 21-23

दै�ी मन योग्यरिरत्या मनुर्ष्यायाच्या संपू�# आज्ञाधारकप�ाची, आपुलकीची आणि� =क्तीची माग�ी करते. 
को�त्या'ी कमी विनषे्ठसाठी आरक्ष� टिदले जात ना'ी.

3. 7 : 17-20

दे�ाचे अज्ञान 'े यापुढे श्रदे्धची पायरी रावि'लेली ना'ी. आज्ञापालनाची एकमात्र 'मी म्'�जे ज्याला योग्य 
ओळखायचे आ'े ते =ाश्वत जी�न आ'े.

'ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला 'ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि'लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटे=न्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड 'ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ'े.
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4. 239 : 16-22

आपली प्रगती तपासण्यासाठी आप� 'े शि=कले पावि'जे की आपले स्ने' कुठे आ'ेत आणि� आप� को�ाला 
दे� मानतो आणि� त्याचे पालन करतो. जर दै�ी प्रेम आपल्यासाठी ज�ळचे, विप्रय आणि� अधिधक �ास्तवि�क 
'ोत असेल, तर पदाथ# आत्म्याला अधीन 'ोत आ'े. आप� ज्या �स्तूंचा पाठपुरा�ा करतो आणि� आप� जो
आत्मा प्रकट करतो ते आपला दृविष्टकोन प्रकट करतात आणि� आप� काय जिजंकत आ'ोत 'े दाख�तात.

5. 25 : 13-16, 17-19

ये=ूने प्रात्यणिक्षकाद्वारे जी�नाचा माग# शि=क�ला, जे�ेकरून 'े दै�ी तत्त्� आजारी लोकांना कसे बरे करते, त्रटुी 
दूर करते आणि� मृत्यू�र वि�जय कसा धिमळ�तो 'े आपल्याला समजू =केल. … दे�ाच्या त्याच्या 
आज्ञाधारकतेने, त्याने इतर स�ाUपेक्षा अधिधक आध्यात्मित्मकरिरत्या शिसद्ध केले.

6. 410 : 14-21

दे�ा�रील आपल्या वि�श्वासाची प्रत्येक चाच�ी आपल्याला अधिधक मजबूत करते. भौवितक स्थिस्थती�र 
आत्म्याद्वारे मात कर�े जिजतके कठी� �ाटते विततकेच आपला वि�श्वास अधिधक मजबूत आणि� आपले प्रमे 
अधिधक =ुद्ध असा�े. प्रेविषत जॉन म्'�तो: "प्रेमात भीती नसते, परंतु परिरपू�# प्रेम भीती घाल�ते .... जो 
घाबरतो तो प्रेमात परिरपू�# 'ोत ना'ी." येथे ख्रि\श्चन वि�ज्ञानाची विनणिश्चत आणि� प्ररेिरत घोष�ा आ'े.

7. 102 : 30-32 (ला ,)

मान�जातीने 'े शि=कले पावि'जे की �ाईट 'ी =क्ती ना'ी. त्याची तथाकशिथत हुकूम=ा'ी म्'�जे =ून्यतेचा टप्पा 
आ'े. ख्रि\श्चन वि�ज्ञान �ाईटाचे राज्य नष्ट करते,

8. 103 : 18-23 (ला 2nd .), 29-2

ख्रि\श्चन सायन्समध्ये ना� टिदल्याप्रमा�े, प्रा�ी चंुबकत्� किकं�ा संमो'न 'ी त्रटुी किकं�ा नश्वर मनासाठी वि�शि=ष्ट 
संज्ञा आ'े. मन 'े पदाथा#त आ'े आणि� �ाईट आणि� चांगले दोन्'ी आ'े 'ा चुकीचा समज आ'े; �ाईट 
विततकेच चांगले आणि� अधिधक =शिक्त=ाली आ'े. या वि�श्वासामध्ये सत्याचा एक'ी गु� ना'ी. 'े एकतर अज्ञान 
किकं�ा दुभा#�नापू�# आ'े.

प्रत्यक्षात नश्वर मन ना'ी आणि� परिर�ामी नश्वर वि�चार आणि� इच्छा=क्तीचे 'स्तांतर� ना'ी. जी�न आणि� 
अत्मिस्तत्� ईश्वराचे आ'े. ख्रि\श्चन सायन्समध्ये, मनुर्ष्याय को�ते'ी नुकसान करू =कत ना'ी, कार� �ैज्ञाविनक 
वि�चार 'े खरे वि�चार आ'ेत, जे दे�ाकडून मा�साकडे जातात.

9. 151 : 20-30

'ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला 'ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि'लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटे=न्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड 'ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ'े.
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�ास्तवि�क मा�साचे प्रत्येक काय# दै�ी मनाने चाल�ले जाते. मान�ी मनाला मारण्याची किकं�ा बरे करण्याची 
=क्ती ना'ी आणि� दे�ाच्या मा�सा�र त्याचे विनयंत्र� ना'ी. दै�ी मन ज्याने मनुर्ष्यायाला बन�ले ते स्�तःची प्रवितमा
आणि� समानता राखते. मान�ी मन 'े दे�ाच्या वि�रोधात आ'े आणि� सेंट पॉलने घोविषत केल्याप्रमा�े ते थांब�ले
पावि'जे. जे खरोखर अत्मिस्तत्�ात आ'े ते दै�ी मन आणि� त्याची कल्पना आ'े आणि� या मनामध्ये संपू�# अत्मिस्तत्�
सुसं�ादी आणि� =ाश्वत आढळते. सरळ आणि� अरंुद माग# म्'�जे 'े सत्य पा'�े आणि� मान्य कर�े, या 
सामथ्या#चे पालन कर�े आणि� सत्याच्या नेतृत्त्�ाचे अनुसर� कर�े.

10.   101 : 26-31

जर प्राण्यांच्या चंुबकत्�ामुळे रोग कमी 'ोतो किकं�ा बरा 'ोतो असे �ाटत असेल, तर 'े स्�रूप र्फस�े आ'े, 
कार� त्रटुी तु्रटीचे परिर�ाम दूर करू =कत ना'ी. त्रुटी अंतग#त अस्�स्थता सोईपेक्षा श्रेयस्कर आ'े. 
प्राण्यांच्या चंुबकत्�ाचा प्रभा�, ज्याला अलीकडे संमो'न म्'�तात, भ्रमाच्या प्रभा�ाशि=�ाय इतर को�त्या'ी 
उदा'र�ात ना'ी. त्यातून धिमळ�ारा को�ता'ी लाभ 'ा गूढ जादू�रील वि�श्वासाच्या प्रमा�ात असतो.

11.   102 : 1-8, 16-23

प्राण्यांच्या चंुबकत्�ाला को�ता'ी �ैज्ञाविनक पाया ना'ी, कार� दे� �ास्तवि�क, सुसं�ादी आणि� =ाश्वत 
असलेल्या स�# गोष्टीं�र विनयंत्र� ठे�तो आणि� त्याची =क्ती प्रा�ी किकं�ा मान� ना'ी. त्याचा आधार एक वि�श्वास
आ'े आणि� 'ा वि�श्वास प्रा�ी, वि�ज्ञान प्रा�ी चंुबकत्�, मसे्मेरिरझम किकं�ा संमो'न 'े के�ळ एक नकार आ'े, 
ज्यामध्ये बुजिद्धमत्ता, =क्ती किकं�ा �ास्तवि�कता ना'ी आणि� अथा#ने ती तथाकशिथत नश्वर मनाची अ�ास्त� 
संकल्पना आ'े.

प्राण्यांच्या चंुबकत्�ाची सौम्य रूपे ना'ी=ी 'ोत आ'ेत आणि� त्याची आक्रमक �ैशि=र्ष्याट्ये समोर येत आ'ेत. 
नश्वर वि�चारांच्या अंधारात लपलेल्या गनु्ह्यांचे �लय, प्रत्येक तासाला जाळे वि��त अधिधक स्थिक्लष्ट आणि� सूक्ष्म 
असतात. प्राण्यांच्या चंुबकत्�ाच्या सध्याच्या पद्धती इतक्या गुविपत आ'ेत की ते �याला आळ=ीप�ात 
अडक�तात आणि� गुन्'ेगाराला ज्या वि�षयाची इच्छा असते त्या वि�षया�र अवित=य उदासीनता विनमा#� 
करतात.

12.   288 : 9-14

अंधश्रद्धा आणि� समज कधीच एकत्र 'ोऊ =कत ना'ी. जेव्'ा ख्रि\श्चन वि�ज्ञानाचे अंवितम भौवितक आणि� नैवितक
परिर�ाम पू�#प�े ओळखले जातात, तेव्'ा सत्य आणि� चूक, समज आणि� वि�श्वास, वि�ज्ञान आणि� भौवितक अथ#
यांच्यातील संघष#, भवि�र्ष्याय�ेत्त्यांनी पू�#धिचवित्रत केलेला आणि� ये=ूने उद्घाटिटत केलेला, थांबेल आणि� आध्यात्मित्मक
सुसं�ाद राज्य करेल.

13.   569 : 6-14

"तू का'ी गोष्टीं�र वि�श्वासू रावि'ला आ'ेस, मी तुला अनेकां�र अधिधपती करीन," 'े पवि�त्र =ास्त्र अक्षर=ः पू�# 
'ोते, जेव्'ा आप� सत्याच्या स�zच्चतेची जा�ी� ठे�तो, ज्याद्वारे त्रटुीची =ून्यता टिदसत ना'ी; आणि� 

'ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला 'ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि'लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटे=न्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड 'ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ'े.
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आपल्याला मावि'त आ'े की त्रटुीची =ून्यता त्याच्या दुष्टतेच्या प्रमा�ात आ'े. जो ख्रि\स्ताच्या झग्याच्या 'ेमला 
स्प=# करतो आणि� त्याच्या नश्वर वि�श्वासां�र, प=ुत्�ा�र आणि� दे्वषा�र प्रभुत्� धिमळ�तो, तो बरे 'ोण्याच्या 
पुराव्यामध्ये आनंटिदत 'ोतो, - दे� प्रेम आ'े या गोड आणि� विनणिश्चत अथा#न.े

14.   568 : 24-30

एका पापा�र वि�जय धिमळवि�ल्याबद्दल, आम्'ी स�#=शिक्तमान परमेश्वराचे आभार मानतो आणि� गौर� करतो. 
स�# पापां�र पराक्रमी वि�जयाबद्दल आप� काय म्'�ू? उंच स्�गा#त पो'ोचलेले पू�Cपके्षा गोड गा�े, आता 
अधिधक स्पष्ट आणि� ख्रि\स्ताच्या म'ान हृदयाच्या ज�ळ येते; कार� आरोप कर�ारा तेथे ना'ी, आणि� प्रेम 
वितच्या प्राथधिमक आणि� धिचरंतन ता� पुढे पाठ�ते.

दैविनक कत#व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ#ना

दररोज प्राथ#ना कर�े 'े या चच#मधील प्रत्येक सदस्याचे कत#व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि� प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्'ा�े आणि� माझ्यापासून स�# पापां�र राज्य करु द्या; आणि�
तुझे =ब्द स�# मान�जातीचे स्ने' समृद्ध करु आणि� त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

'ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच#च्या 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 ख्रि\श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दान=ूरप�ा आणि� क्षमा यामध्ये. या चच#मधील सदस्यांनी
दररोज स�# प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�र्ष्याय सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदे=नातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा#ने  प्रभावि�त  'ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ#ना
करा�ी.

चच# मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत#व्याची सतक# ता

'ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला 'ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि'लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटे=न्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड 'ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ'े.
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वि�षय — प्राचीन आणि� आधुविनक नेक्रोमन्सी, उर्फ#  मसे्मेरिरझम आणि� वि'प्नोटिटझम, नाकारले गेले

आक्रमक मानशिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर�े,  आणि�  दे�,  त्याचा  नेता  आणि�
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सर�े किकं�ा दुल#क्ष कर�े 'े या चच#मधील प्रत्येक सदस्याचे कत#व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय 'ोईल.

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

_____________________

'ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला 'ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि'लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटे=न्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड 'ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ'े.


