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सोनेरी मजकूर:  नीवितसूत्रे 22 : 6

"लहान मुलाला जगण्याचा योग्य माग' लहानप�ीच शि)क�ा. मग तो जेव्हा मोठा होईल तेव्हा त्याच मागा,ने
जगेल."

उत्तरदायी �ाचन:  स्तोत्रसंविहता 78: 1-7 

1 लोकहो! माझी शि)क�� ऐका, मी काय सांगतो ते ऐका!
2 मी तुम्हांला ही गोष्ट सांगेन. मी तुम्हांला ही जुनी गोष्ट सांगेन.
3 आम्ही ती गोष्ट ऐकली आणि� आम्हाला ती चांगली माहीत आहे. आमच्या �ाड�डिडलांनी आम्हाला ती 

गोष्ट सांविगतली होती.
4 आणि� आम्ही ती वि�सर�ार नाही. आमचे लोक )े�टच्या विपढीपय,त ती गोष्ट सांगत राहातील. आम्ही 

परमेश्वराची स्तुती करु आणि� त्याने केलेल्या अद्भतु गोष्टीबद्दल सांगत राहू.
5 परमेश्वराने याकोबा बरोबर करार केला. दे�ाने इस्राएलला कायदा दिदला. दे�ाने आमच्या पू�'जांना 

आज्ञा दिदल्या. त्याने आमच्या पू�'जांना त्यांच्या �ं)जांना विनयम शि)क�ायला सांविगतला.
6 न�ीन मुले जन्माला येतील, तीच पुढे मोठी होतील आणि� ती त्यांच्या मुलांना गोष्टी सांगतील या प्रमा�े 

लोकांना अगदी )े�टच्या विपढीपय,त विनयम समजेल.
7 म्ह�ून ते सगळे लोक दे�ा�र वि�श्वास ठे�तील. दे�ाने जे केले ते ते वि�सर�ार नाहीत. ते अत्यंत 

सा�धविगरीने त्याच्या आज्ञा पाळतील.

धडा उपदे)

बायबल पासून

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविNल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटे)न्स आणि� ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. अन�ुाद 6 : 1-3, 6-9

1 तुमचा दे� परमेश्वर ह्याने तुम्हाला सांगण्यासाठी सांविगतलेले वि�धी, विनयम � आज्ञा त्या ह्याच. ज्या 
प्रदे)ात तमु्ही राहण्यासाठी जात आहात तेथे हे विनयम पाळा.

2 तुम्ही � तमुची मुले नात�ंडे-स�ा,नी आमर� आपल्या परमेश्वराचा आदर बाळगा. त्याने घालून दिदलेल्या 
विनयमांप्रमा�े �ागा, म्ह�जे दीघा'युषी व्हाल.

3 इस्राएल लोकहो, काळजीपू�'क ऐका � हे विनयम पाळा. मग तुमचे भले होईल. तुम्हाला भरपूर संतती 
होईल आणि� तुमच्या दे)ात दुधामधाचे पाट �ाहतील. परमेश्वर दे�ाने कबूल केल्याप्रमा�े स�'काही 
डिमळेल.

6 मी आज दिदलेल्या आज्ञा तुमच्या कायम लक्षात असू द्या.
7 त्या आपल्या मुलाबाळांनाही शि)का�ा. घरी, दारी, झोपता-उठताना, त्यावि�षयी बोलत राहा.
8 त्या शिलहून आठ��ीसाठी हाताला बांधा � कपाळा�र डिचकट�ा.
9 दर�ाजाच्या खांबां�र � Nाटकां�र त्या शिलहून ठे�ा.

2. मत्तय 4 : 23, 24

23 ये)ू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, ये)ूने सभास्थानात जाऊन शि)कवि�ले � स्�गा'च्या राज्याची सु�ाता'
सांविगतली. ये)ूने लोकांचे स�' रोग � दुख�ी बरी केली.

24 ये)ूवि�षयीची बातमी स�' सूरीया दे)भर पसरली; मग जे दुख�ेकरी होते, ज्यांना नाना प्रकारचे रोग � 
आजार होते, ज्यांना भूतबाधा झाली होती, जे NेNरेकरी � पक्षाघाती होते अ)ा स�ा,ना लोकांनी 
त्याच्याकडे आ�ले आ�ी त्याने त्यांना बरे केले.

3. मत्तय 18 : 2-6

2 तेव्हा त्याने एका लहान बालकाला आपल्याज�ळ बोला�ून त्यांच्यामध्ये उभे केले,
3 आणि� म्हटले, ‘मी तुम्हांला खरे सांगतो, तुमच्यात बदल होऊन तुम्ही बालकासारखे झाल्याशि)�ाय 

स्�गा'च्या राज्यात जा�ारच नाही.
4 म्ह�ून जो को�ी आप�ांला या बालकासारखे लीन करतो तोच स्�गा'च्या राज्यात स�ा,हून महान आहे.
5 आणि� जो को�ी अ)ा एका लहान बालकाला माझ्या ना�ाने स्�ीकारतो, तो मला स्�ीकारतो.
6 परंतु जो को�ी माझ्या�र वि�श्वास ठे��ाऱ्या ह्या लहानातील एकाला अडखळ� आ�ील त्याच्या 

गळ्यात जात्याची मोठी तळी बांधून त्याला समुद्राच्या खोल पाण्यात बुडवि��े हे त्याच्या Nायद्याचे 
आहे.

4. मत्तय 19 : 13-15
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13 नंतर ये)ूने आपल्या मुलां�र हात ठे�ून प्राथ'ना करा�ी यासाठी काही लोकांनी आपली मुले त्याच्याकडे 
आ�ली. ये)ूच्या शि)ष्यांनी त्यांना पाविहल्या�र ते बालकांना घेऊन ये)ूकडे येण्यास मना करू लागले.

14 परंतु ये)ू म्ह�ाला, लहान मुलांना मजकडे येऊ द्या, त्यांना मना करू नका, कार� स्�गा'चे राज्य या 
लहान मुलांसारख्या लोकांचेच आहे.

15 मुलां�र हात ठे�ल्या�र ये)ू तेथून विनघून गेला.

5. लूक 7: 11-15

11 नंतर असे झाले की, ये)ू नाईन ना�ाच्या गा�ाला गेला. त्याच्याबरोबर त्याचे शि)ष्य � मोठा समदुाय 
होता.

12 तो गा�ाच्या �े)ीज�ळ आला असता, एका मेलेल्या मा�साला अंत्यवि�धीकरीता नेले जात होते. तो 
त्याच्या आईचा एकुलता एक मुलगा होता. आणि� ती वि�ध�ा होती. आणि� गा�ातील बरेच लोक 
वितच्याबरोबर होते.

13 जेव्हा प्रभुने वितला पाविहले, त्याला वितची अनुकंपा �ाटली � तो तीला म्ह�ाला, रडू नकोस.
14 नंतर तो पुढे वितरडीज�ळ गेला � वितला स्प)' केला. जे लोक वितरडी �ाहून नेत होते, ते थांबले.
15 तेव्हा ये)ू म्ह�ाला, तरु�ा, मी तुला सांगतो, ऊठ! आणि� तो मृत मनुष्य उठून बसला � बोलू लागला. 

मग ये)ूने त्याला त्याच्या आईकडे दिदले.

6. प्रेविषतांचीं कृत्यें  3: 1-9

1 एके दिद�)ी पेत्र � योहान मंदिदराकडे जात होते. त्या�ेळी दुपारचे तीन �ाजले होते. मदंिदरातील प्राथ'नेची
ती नेहमीची �ेळ होती.

2 जेव्हा ते मंदिदरात जाऊ लागले, तेव्हा त्या दिठका�ी एक मनुष्य होता. हा मनषु्य जन्मापासूनचा लंगडा 
होता. त्याला चालता येत नव्हते. म्ह�ून काहीं डिमत्र त्याला उचलून घेऊन आले. दररोज त्याचे डिमत्र 
त्याला मदंिदराकडे आ�ीत असत. ते त्या लंगड्या मा�साला मदंिदराच्या एका दर�ाजाज�ळ ठे�ीत 
असत. या दर�ाजाचे ना� संुदर दर�ाजा असे होते. तेथे तो मनुष्य मदंिदरात ये�ाऱ्या लोकांकडे भीक 
मागत असे.

3 त्या दिद�)ी त्या लंगड्या मनुष्याने पते्र � योहानाला मंदिदरात जाताना पाविहले. त्याने त्यांच्याकडे पैसे 
माविगतले.

4 पेत्र � योहान यांनी त्या मा�साकडे पाविहले � म्हटले. आमच्याकडे पाहा!
5 त्या मनुष्याने त्यांच्याकडे पाविहले; त्याला �ाटले ते त्याला काही पैसे देतील.
6 परंतु पेत्र म्ह�ाला, माझ्याकडे सोने किकं�ा चादंी काही नाही, परंतु माझ्याकडे दुसरे काही तरी आहे, ते 

मी तुला देतो: नासरेथच्या ये)ू रिरव्रस्ताच्या ना�ाने ऊठ आणि� चालू लाग!
7 मग पेत्राने त्या मा�ासाचा उज�ा हात धरला � त्याला उठवि�ले. आणि� ताबडतोब त्या मनुष्याच्या 

पायात � घोट्यात )शिs आली.
8 तो मा�ूस उडी मारुन उभा राविहला � चालू लागला. तो चालत, बागडत, आणि� दे�ाचे गु�गान करीत 

त्यांच्याबरोबर मदंिदरात गेला.
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9 स�' लोकांनी त्याला ओळखले. मदंिदराच्या संुदर ना�ाच्या दर�ाजापा)ी भीक मागत बसत असे तो हाच 
म्ह�ून त्यांनी त्याला ओळखले. आता त्यांनी त्याच मा�साला चालताना � दे�ाची स्तुवित करताना 
पाविहले.

7. स्तोत्रसंविहता 103: 1-4

1 माझ्या आत्म्या परमेश्वराचा जयजयकार कर. माझ्या )रीराच्या प्रत्येक भागाला त्याच्या पवि�त्र ना�ाची 
स्तुती करु दे.

2 माझ्या आत्म्या, परमेश्वराचा जयजयकार कर आणि� तो खोखरच दयाळू आहे हे वि�सरु नकोस.
3 दे�ा, आम्ही केलेल्या स�' पापांबद्दल क्षमा कर. तो आमचे स�' आजार बरे करतो.
4 दे� थडग्यापासून आमचे आयुष्य �ाच�तो आणि� तो आम्हांला प्रेम आणि� सहानुभूती देतो.

8. य)या  54 : 14, 15, 17

14 चांगुलप�ाच्या पाया�र तुझी उभार�ी होईल. म्ह�ून Uौय' आणि� भय यांपासून तू सुरणिक्षत अस)ील. 
तुला क)ाची भीती बाळगण्याचे कार� पड�ार नाही. क)ापासूनही तुला इजा हो�ार नाही.

15 माझे को�तेही सैन्य तुझ्यावि�रूध्द लढ�ार नाही. आणि� समजा को�ी तुझ्या�र हल्ला करण्याचा प्रयत्न
केलाच तर तू त्याचा पराभ� कर)ील.

17 लोक तुझ्यावि�रूध्द लढण्यासाठी )स्त्रे तयार करतील. प� ती )स्त्रे तुझा पराभ� कर�ार नाहीत. काही
लोक तुझ्यावि�रूध्द बोलतील प� जो असे बोलेल त्याला त्याची चूक दाख�ून दिदली जाईल. दे� म्ह�तो,
दे�ाच्या से�कांना काय डिमळेल? त्यांना माझ्याकडून आलेल्या चांगल्या गोष्टी डिमळतील.

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 415 : 4-5

पाप, रोग आणि� मृत्यू यांना सत्याचा पाया नाही.

2. 412 : 13-15

ख्रिPश्चन वि�ज्ञान आणि� दै�ी प्रेमाची )sी स�')शिsमान आहे. पकड उघड कर�े आणि� रोग, पाप आणि� मृत्यू 
नष्ट कर�े हे खरोखर पुरेसे आहे.

3. 127 : 16-29

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविNल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटे)न्स आणि� ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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ख्रिPश्चन वि�ज्ञान दे�, प्रकट करते, पाप, आजार आणि� मृत्यूचे लेखक म्ह�ून नाही, तर दै�ी तत्त्�, स�wच्च 
अस्तिस्तत्�, मन, स�' �ाईट गोष्टींपासून मsु. हे शि)क�ते की �स्तुस्थिस्थती ही खोटी आहे, अस्तिस्तत्�ाची 
�स्तुस्थिस्थती नाही; त्या मज्जातंतू, मेंदू, पोट, Nुफ्Nुसे, आणि� पुढे, - पदाथ' म्ह�ून - नाही बुद्धी, जी�न, 
किकं�ा सं�ेदना नाही.

को�तेही भौवितक वि�ज्ञान नाही, कार� स�' सत्य दै�ी मनापासून पुढे जाते. म्ह�ून सत्य हे मान� नाही, 
आणि� तो पदाथा'चा कायदा नाही, कार� पदाथ' हा कायदा कर�ारा नाही. वि�ज्ञान हे दै�ी मनाचे उद्गार आहे 
आणि� एकटाच दे�ाचे अचूक अथ' ला�ण्यास सक्षम आहे. त्याचे आध्यास्तित्मक आहे, भौवितक मूल नाही. हे 
एक दै�ी �चन आहे, - दिदलासा दे�ारा जो स�' सत्याकडे नेतो.

4. 234 : 25-26

पाप आणि� रोग प्रकट होण्यापू�~ त्यांचा वि�चार केला पाविहजे.

5. 236 : 12-20, 23-32

गुन्ह्यासाठी किकं�ा वि�रोधात एक आई स�ा'त मजबूत शि)णिक्षका आहे. वितचे वि�चार दुसया' मत्य' मनाचे गभ' 
बन�तात आणि� नकळत ते स्�तःला वि�डिचत्र मॉडेल किकं�ा दै�ी प्रभा�ामुळे "माउंटमध्ये तमु्हाला दाख�लेल्या 
नमुन्यानुसार" बन�तात. म्ह�ूनच ख्रिPश्चन वि�ज्ञानाचे महत्त्�, ज्यातून आप� एक मन आणि� प्रत्येक संकटा�र 
उपाय म्ह�ून चांगल्याची उपलब्धता शि)कतो.

पालकांनी आपल्या मुलांना ल�करात ल�कर आरोग्य आणि� पवि�त्रतेचे सत्य शि)क�ा�े. मुलं प्रौढांपके्षा जास्त 
टॅ्रक्टबल असतात, आणि� सोप्या सत्य गोष्टीं�र प्रेम करायला अडिधक सहजतेने शि)कतात ज्यामुळे त्यांना 
आनंदी आणि� चांगले होईल.

ये)ूला लहान मुलां�र प्रेम होते कार� त्यांना चुकीपासून स्�ाततं्र्य आणि� योग्यतेची ग्रह�)ीलता. �य दोन 
मतामंध्ये थांबताना किकं�ा खोट्या वि�श्वासां)ी लढत असताना, तरु� सत्याकडे सहज आणि� �ेग�ान �ाटचाल 
करतात.

6. 237 : 1-32

एक लहान मुलगी, ज्याने अधूनमधून माझे स्पष्टीकर� ऐकले होते, वितच्या बोटाला �ाईट रीतीने घायाळ केले. 
वितच्या लक्षात आले नाही असे वितला �ाटत होते. याबद्दल वि�चारले असता वितने कल्पकतेने उत्तर दिदले, 
"पदाथा'त सं�ेदना नाही." हसत डोळ्यांनी बांधून वितने सध्या जोडले, "मम्मा, माझे बोट थोडे दुखत नाही."

कदाडिचत वितच्या आई�डिडलांनी त्यांची औषधे बाजूला ठे�ली असती किकं�ा त्यांच्या लहान मुलीने नैसर्गिगंकरिरत्या 
प्राप्त केलेली मानशिसक उंची गाठली असण्यापू�~ मविहने किकं�ा �ष� झाली असतील. पालकांच्या अडिधक जिजद्दी 
वि�श्वास आणि� शिसद्धांत अनेकदा स्�तःच्या आणि� त्यांच्या संततीच्या मनात चांगले बी दाबून टाकतात. अंधश्रद्धा,
जसे "ह�ेचे पक्षी" चांगले बी उग�ण्यापू�~च विहसका�ून घेतात.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविNल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटे)न्स आणि� ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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मुलांना त्यांच्या पविहल्या धड्यांमध्ये सत्य-उपचार, ख्रिPश्चन वि�ज्ञान शि)क�ले पाविहजे आणि� आजारांबद्दल शिसद्धांत
किकं�ा वि�चारां�र चचा' किकं�ा मनोरंजन करण्यापासून दूर ठे�ले पाविहजे. त्रुटीचा अनुभ� आणि� त्याचा त्रास 
टाळण्यासाठी, आपल्या मुलांच्या मनातून एकतर पापी किकं�ा रोगग्रस्त वि�चार दूर ठे�ा. नंतरचे आधीच्या 
तत्त्�ा�र �गळले पाविहजे. यामळेु ख्रिPश्चन वि�ज्ञान ल�कर उपलब्ध होते.

काही अ�ैध लोक तथ्ये जा�ून घेण्यास किकं�ा पदाथा'च्या चुकीबद्दल आणि� त्याच्या कशिथत कायद्यांवि�षयी 
ऐकण्यास तयार नाहीत. ते स्�तःला त्यांच्या भौवितक दे�तांमध्ये थोडा जास्त �ेळ घाल�तात, जी�नाच्या आणि� 
बुद्धीच्या वि�श्वासाला डिचकटून राहतात आणि� एकमे� जिज�ंत आणि� खरा दे� करू )कतील त्यापेक्षा ही तु्रटी 
त्यांच्यासाठी अडिधक करण्याची अपेक्षा करतात. तुमच्या स्पष्टीकर�ाबद्दल अधीर, सायन्स ऑN माइडंची 
चौक)ी करण्यास तयार नाही जे त्यांना त्यांच्या तUारींपासून मsु करेल, ते चुकीच्या समजुतींना डिमठी मारतात 
आणि� भ्रामक परिर�ाम भोगत असतात.

7. 273 : 10-28

दै�ी वि�ज्ञान भौवितक इदंिद्रयांची खोटी साक्ष उलटी करते आणि� अ)ा प्रकारे त्रुटीचा पाया काढून टाकते. म्ह�ून 
वि�ज्ञान आणि� इंदिद्रयांमधील )त्रुत्�, आणि� इदंिद्रयातील तु्रटी दूर होईपय,त परिरपू�' समज प्राप्त होण्याची 
अ)क्यता.

पदाथ' आणि� �ैद्यकीय वि�ज्ञानाच्या तथाकशिथत कायद्यांनी कधीही नश्वरांना संपू�', सामंजस्यपू�' आणि� अमर 
केले नाही. आत्म्याने )ासन केले की मा�ूस सुसं�ादी असतो. म्ह�ूनच अस्तिस्तत्�ाचे सत्य समजून घेण्याचे 
महत्त्�, जे आध्यास्तित्मक अस्तिस्तत्�ाचे विनयम प्रकट करते.

दे�ाने आध्यास्तित्मक कायदा रद्द करण्यासाठी भौवितक कायदा कधीच ठर�ला नाही. जर असा भौवितक कायदा 
असेल तर तो आत्मा, दे�ाच्या �च'स्�ाला वि�रोध करेल आणि� विनमा'त्याच्या )हा�प�ाला धक्का देईल. ये)ू 
लाटां�र चालला, लोकांना जे�� दिदले, आजारी लोकांना बरे केले आणि� भौवितक कायद्यांच्या थेट वि�रोधात 
मृतांना उठ�ले. भौवितक कृत्य किकं�ा कायद्याच्या खोट्या दाव्यां�र मात करून त्याचे कृत्य वि�ज्ञानाचे प्रद)'न 
होते.

8. 380 : 28-31

दे�ाच्या वि�रूद्ध )sी आहे किकं�ा चांगली आहे या�र वि�श्वास ठे�ण्यापके्षा काहीही विनरा)ाजनक नाही आणि� 
दे� या वि�रोधी )sीला स्�तःच्या वि�रोधात, जी�न, आरोग्य, सुसं�ाद यांच्या वि�रोधात �ापरण्याची )sी प्रदान
करतो.

9. 184 : 3-5

सत्य आजार, पाप आणि� मतृ्यूचे विनयमन करण्यासाठी को�तेही कायदे करत नाही, कार� हे सत्य अज्ञात
आहेत आणि� त्यांना �ास्तवि�कता म्ह�ून ओळखले जाऊ नये.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविNल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटे)न्स आणि� ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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10.   402 : 8-13

तो काळ ज�ळ येतो जेव्हा नश्वर मन त्याचे भौवितक, संरचनात्मक आणि� भौवितक आधार सोडून देईल, जेव्हा 
अमर मन आणि� त्याची रचना वि�ज्ञानात पकडली जाईल आणि� भौवितक वि�श्वास आध्यास्तित्मक तथ्यांमध्ये 
हस्तक्षपे कर�ार नाहीत. मनुष्य अवि�ना)ी आणि� )ाश्वत आहे.

11.   598 : 23-30

दै�ी चेतनाचा एक क्ष�, किकं�ा जी�न आणि� प्रेमाची आध्यास्तित्मक समज, अनंतकाळची भवि�ष्य�ा�ी आहे. 
जेव्हा अस्तिस्तत्�ाचे वि�ज्ञान समजले जाते तेव्हा प्राप्त केलेले आणि� कायम ठे�लेले हे उदात्त दृश्य, मृत्यूच्या 
अंतराने आध्यास्तित्मकरिरत्या ओळखल्या गेलेल्या जी�ना)ी जोडले जाईल आणि� मनुष्य त्याच्या अमरत्� आणि� 
)ाश्वत सुसंगततेच्या पू�' जा�ी�ेमध्ये असेल, जिजथे पाप, आजार आणि� मृत्यू आहेत अज्ञात.

12.   201 : 1-3

पापाचा, आजारप�ाचा आणि� मृत्यूचा ना) करून सरा� केला आणि� दाख�लेला सत्याचा स�ा'त चांगला 
उपदे) आहे.

दैविनक कत'व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ'ना

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

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

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच'च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिsक आसsीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने मा�सा�र राज्य करते; आणि� एक ख्रिPश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दान)ूरप�ा आणि� क्षमा यामध्ये. या चच'मधील सदस्यांनी

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविNल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटे)न्स आणि� ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दररोज स�' प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदे)नातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा'ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ'ना
करा�ी.

चच' मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत'व्याची सतक' ता

आUमक 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�े हे या चच'मधील प्रत्येक सदस्याचे कत'व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

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

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविNल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटे)न्स आणि� ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


