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सोनेरी मजकूर:  ईयोब 5 : 17

"दे� ज्याला चांगल्या मागा'�र आणतो तो न�ीब�ान होय. म्हणून स�'�शि,मान दे�ाच्या शि�क्षेबद्दल तक्रार करु
नकोस."

उत्तरदायी �ाचन:  इब्री लोकांस 12 : 6-8, 11-13 

6 कारण ज्याच्या�र प्रभु करतो, त्यांना तो शि�स्त ला�तो आणिण ज्यांना तो आपले पतु्र म्हणून स्�ीकारतो, 
त्यांना तो शि�क्षा करतो.

7 हा कठीण समय आहे म्हणून शि�स्त सहन कर. ते असे द�'वि�ते की, दे� तुम्हांला मुलांसारखी �ागणूक 
देत आहे; कारण असा कोणता मुलगा आहे ज्याला �डील शि�स्त ला�ीत नाहीत?

8 जर तमु्हांला शि�स्त ला�लेली नाही तर जसा इतर स�' मुलांचा अनुभ� असतो तसे तमु्ही अनौरस मुले 
आहात आणिण तुम्ही खरे पतु्र नाही.

11 शि�क्षेने शि�स्त ला�ण्याच्या �ेळेस कोणतीही शि�क्षा चांगली �ाटत नाही, तर दु:खाची �ाटते पण नंतर 
ज्या लोकांना शि�स्तीचे धडे शि�कायला मिमळाले आहेत, त्यांना धर्मिमFकपणाच्या आणिण �ांतीच्या जी�नाची
फळे चाखण्याची संमिध मिमळते.

12 म्हणून तमुचे गळून गेलेले हात उंच करा आणिण तमुचे अ�, गडुघे बळकट करा!
13 तुमच्या पा�लांकरीता सरळ रस्ता तयार करा यासाठी की, लंगडे पाय विनकामी होऊ नयेत, तर उलट ते 

बरे व्हा�ेत.

धडा उपदे�

बायबल पासून

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकFग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. मीखा 6 : 8

8 हे माणसा, चांगुलपणा म्हणजे काय हे परमेश्वराने तुला सांविगतले. परमेश्वर तुमच्याकडून पुढील गोष्टींची 
अपेक्षा करतो. दुसऱ्यां�ी न्यायाने �ागा. दया � विनष्ठा ह्या�र प्रमे करा. तुमच्या परमेश्वरापुढे नम्र होऊन 
राहा. भेटी देऊन त्याच्या�र छाप पाडण्याचा प्रयत्न करु नता.

2. स्तोत्रसंविहता 1 : 1-6

1 माणसाने जर �ाईट लोकांचा सल्लामानला नाही, तो पापी लोकांसारखा राविहला नाही आणिण 
दे�ा�रवि�श्वास न ठे �णाऱ्या लोकांबरोबर राहाणे त्याला आ�डले नाही तर तो माणूस खरोखरच सुखी 
होईल.

2 चांगल्या माणसाला परमेश्वराची शि�क�ण आ�डते तो त्याबद्दल रात्रंदिद�स वि�चार करत असतो.
3 त्यामुळे तो माणूस ओढ्याच्या कडेला ला�लेल्या झाडासारखा �शि,�ाली होऊ �कतो तो योग्य�ेळी 

फळे येणाऱ्या झाडासारखा असतो तो पाने असलेल्या � न मरणाऱ्या झाडासारखा असतो तो जे काही 
करतो ते य�स्�ी होते.

4 परंतु �ाईट लोक असे नसतात ते �ाऱ्या�र उडून जाणाऱ्या फोलपटासारखे असतात.
5 न्यायालयातील खटल्याचा विन�ाडा करण्यासाठी जर चांगले लोक एकत्र आले तर �ाईट लोकांना 

अपराधी ठरवि�ले जाईल ते पापीलोक विनरपराध ठरवि�ले जाणार नाहीत.
6 का? कारण परमेश्वर चांगल्यांचे रक्षण करतो आणिण �ाईटाचे विनदा'लन करतो.

3. 1 राजे 16 : 29 (ला :), 30-33

29 यहूदाचा राजा आसा याच्या काराविकदgच्या अडवितसाव्या �षi अम्रीचा मुलगा अहाब इस्राएलचा राजा 
झाला. �ोमरोन या नगरातून त्याने इस्राएल�र बा�ीस �षk राज्य केले.

30 परमेश्वराने जे चुकीचे म्हणून सांविगतले होते, ते स�' अहाबने केले. आपल्या आधीच्या राजांपके्षाही हा 
दु�'त'नी होता.

31 नबाटाचा मुलगा यराबाम याने केले ते तर अहाबने केलेच, पण ते पुरेसे �ाटले नाही म्हणून की काय 
त्याने आणखी ही दुष्कृत्ये केली. एथबाल याची मुलगी ईजबेल विहच्या�ी त्याने लग्र केले. एथबाल हा 
शिसदोन्यांचा राजा होता. त्यानंतर अहाब बाल या दै�ताच्या भजनी लागला.

32 �ोमरोन येथे त्याने बालच्या पूजेसाठी देऊळ बांधले. �ेदीही बांधली.
33 अ�ेराच्या पूजेसाठी स्तंभ उभारला. आपल्या आधींच्या राजापके्षा याच्या�र इस्राएलच्या परमेश्वर 

दे�ाचा कोप जास्त झाला.

4. 1 राजे 17 : 1
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1 विगलादमधील वितश्बी या गा�ात एलीया हा संदेष्टा होता. एलीया अहाब राजाला म्हणाला, मी 
इस्राएलच्या परमेश्वर दे�ाचा से�क आहे. त्याच्या सामर्थ्याया'�र मी हे सांगतो की येती काही �षk पाऊसच 
काय दं�सुध्दा पडणार नाही. पाऊस पडलाच तर माझ्या आजे्ञने पडेल.

5. 1 राजे 21: 17, 18 (ला :), 20-22, 27-29 (ला :)

17 या�ेळी परमेश्वर एलीया�ी बोलला. (एलीया हा वितश्बी येथील संदेष्टा) परमेश्वर म्हणाला,
18 �ोमरोनमधल्या राजा अहाबकडे जा तो नाबोथाच्या द्राक्षमळ्यात असेल. तो त्या मळ्या�र कब्जा 

करायला वितथे गेला आहे.
20 तेव्हा एलीया अहाबकडे गेला. अहाबने एलीयाला पाविहले आणिण तो म्हणाला, तुला मी पुन्हा सापडलो. 

तू नेहमीच माझ्यावि�रुध्द आहेस. एलीया म्हणाला, हो, तुला मी पुन्हा �ोधून काढले आहे. तुझे आयुष्य 
तू परमेश्वराचे अपराध करण्यातच घाल�लेस.

21 तेव्हा परमेश्वर तुला काय सांगतो ते ऐक, ‘मी तुझा ना� करीन. मी तुला आणिण तुझ्या कुटंुबातील स�' 
पुरुषांना ठार करीन.

22 नबाटाचा मुलगा यराबाम याच्या कुटंुबासारखीच तुझ्या घराचीही �ाताहत होईल. बा�ाच्या 
कुटंुबासारखीच तुझी द�ा होईल. या दोन्ही घराण्यांचा समूळ ना� झाला. तू माझा क्रोध जागा केलास.
इस्राएल लोकांनाही पाप करायला ला�लेस.

27 एलीयाचे बोलून झाल्या�र अहाबला फार दु:ख झाले. दु:खाने त्याने अंगा�रचे कपडे फाडले. मग 
वि��ेष �ोक�स्त्रे परिरधान केली. त्याने अन्नत्याग केला. त्याच कपड्यात तो झोपला. तो अवित�य दु:खी
आणिण ख्रिखन्न झाला होता.

28 परमेश्वर एलीया संदेष्ट्याला म्हणाला,
29 अहाब माझ्यापुढे नतमस्तक झाला आहे असे दिदसते. तेव्हा तो जिज�ंत असेपपय{त मी त्याला संकटात 

लोटणार नाही. त्याचा मुलगा राज्या�र येईपय{त मी थांबेन. मग त्याच्या घराला मी उपद्र� देईन.

6. स्तोत्रसंविहता 2 : 1-5, 10, 11

1 इतर राष्ट्रांचे लोक इतके का रागा�ले आहेत? ती राष्ट्रे अ�ा मूखा'सारख्या योजना का आखीत आहेत?
2 त्यांचे राजे आणिण पुढारी एकत्र येऊन परमेश्वरा�ी आणिण त्याने विन�डलेल्या राजां�ी भाडंले.
3 ते पुढारी म्हणाले, आपण दे�ावि�रुध्द आणिण त्याने विन�डलेल्या राजावि�रुदध्द उभे राहू आपण 

त्यांच्यापासून स्�तंत्र होऊ.
4 परंतु माझे स्�ामी स्�गा'तील राजा त्या लोकांना हसतो.
5 दे� रागा�ला आहे आणिण तो त्या लोकांनाकच सांगत आहे.
10 म्हणून राजांनो तुम्ही �हाणे व्हा राज्यकत्या{नो हा धडा शि�का.
11 परमेश्वराच्या आज्ञांचे भीतीयु, पालन करा.

7. रोमिमयो 7 : 18-20, 22-25 (ला 1st .)
18 होय, मला माहीत आहे की, जे चांगले आहे ते माझ्यामध्ये �सत नाही.
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19 चांगले करण्याची माझ्या ठायी इच्छा आहे, परंतु तसे मी करीत नाही, त्याऐ�जी जे फार �ाईट � जे 
मला करा�ेसे �ाटत नाही तेच करतो.

20 आणिण ज्याअथi, ज्या गोष्टी मला कराव्या�ा �ाटत नाहीत त्या मी करतो, तेव्हा खरे तर त्या गोष्टी मी 
करतो असे नाही तर माइयाठयी असणारे पाप त्या गोष्टी करते.

22 माझ्या आत असलेला मनुष्य दे�ाच्या विनयम�ास्त्रामुळे आनदं करतो.
23 परंतु माझ्या अ�य�ात मला विनराळाच विनयम काय' करताना दिदसतो. तो माझ्या मना�र अमल करणाऱ्या

विनयमाबरोबर लढतो, आणिण पापाने मज�र लादलेल्या विनयमाचा, जो माझ्या �रीरात काय' करतो, 
त्याचा कैदी करतो.

24 मी अत्यंत दु:खी मनुष्य आहे! मरणाधीन असलेल्या �रीरापासून मला कोण सोड�ील?
25 परंतु आमचा प्रभु ये�ू ख्रिMस्त याच्याद्वारे दे�ाचे आभार मानतो.

8. 1 �मु�ेल 16 : 7 (साठी)

7 …परमेश्वराची नजर माणसांसारखी नसते. तमु्ही बाह्यरुपाला भाळता पण परमेश्वर अंतरंग पाहतो. 
अशिलयाब ही योग्य व्य,ी नव्हे.

9. स्तोत्रसंविहता  34 : 18-22

18 काही लोकां�र खूप संकटे येतात आणिण ते ग�' करायचे थांब�तात. परमेश्वर अ�ा लोकांच्या ज�ळ 
असतो. तो त्या वि�नम्र लोकांचे रक्षण करतो.

19 चांगल्या लोकांच्या मागे अनेक संकटे येतील. परंतु परमेश्वर त्यांना प्रत्येक संकटातून �ाच�तो.
20 परमेश्वर त्याच्या स�' हाडाचे रक्षण करेल. त्यांचे एकही हाड तो मोडू देणार नाही.
21 परंतु संकटे �ाईट माणसांना मारुन टाकतील चांगल्या माणसांच्या सगळ्या �त्रूंचा ना� होईल.
22 परमेश्वर त्याच्या से�कांच्या आत्म्यांना �ाच�तो. ते लोक त्याच्या�र अ�लंबून असतात तो त्यांचा 

वि�ना� होऊ देणार नाही.

10. स्तोत्रसंविहता  94 : 12

12 परमेश्वर ज्या माणसाला शि�स्त ला�ेल तो सुखी होईल. दे� त्या माणसाल जगण्याचा योग्यमाग' 
शि�क�ेल.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 35 : 30-1
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प्रेमाची रचना पाप्याला सुधारण्यासाठी आहे. जर येथे पापीची शि�क्षा त्याला सुधारण्यासाठी अपुरी ठरली 
असेल तर चांगल्या माणसाचे स्�ग' पापीला नरक ठरेल.

2. 36 : 4-6, 7-9

पापाचे प्रमे �म�ण्यासाठी दै�ी वि�ज्ञान मृत्यूच्या आधी किकF�ा नंतर पुरेसा त्रास सहन करण्याची गरज प्रकट 
करते. … शि�क्षेपासून बचा� हे दे�ाच्या सरकारला अनुसरून नाही, कारण न्याय ही दयेची दासी आहे.

3. 104 : 29-2

आमची न्यायालये हेतू शिसद्ध करण्यासाठी तसेच गुन्ह्याच्या कमिम�नसाठी पुरा�े ओळखतात. हे स्पष्ट नाही की 
मान�ी मनाने �रीराला दुष्ट कृत्याकडे नेले पाविहजे? नश्वर मन खुनी नाही का? हात, त्यांना विनदkशि�त 
करण्याच्या नश्वर मनाशि��ाय, खून करू �कत नव्हते.

4. 105 : 13-15

नश्वर मन, हरकत नाही, प्रत्येक बाबतीत गुन्हेगार आहे; आणिण मान�ी कायदा योग्यरिरत्या गुन्हेगारीचा 
अंदाज ला�तो आणिण हेतूनुसार न्यायालये �ाज�ीपणे शि�क्षा देतात.

5. 542 : 1-13

पदाथा'�र जी�नाचा वि�श्वास प्रत्येक टप्प्या�र पाप करतो. यात दै�ी नाराजी आहे आणिण ती ये�ूला मारेल 
जेणेकरून ते त्रासदायक सत्यापासून मु, होईल. भौवितक वि�श्वासामुळे आध्यात्मित्मक कल्पना जेव्हा आणिण जिजथे
दिदसते वितथे मारली जाईल. जरी चूक लबाडीच्या मागे लपते आणिण अपराधाचे कारण सांगते, त्रुटी कायमची 
लप�ता येत नाही. सत्य, वितच्या �ाश्वत विनयमांद्वारे, त्रुटी उघड करते. सत्यामुळे पापाचा वि�श्वासघात होतो 
आणिण तु्रटी�र प�ूची खूण ठरते. अपराधाची सबब देण्याचा किकF�ा तो लप�ण्याचा स्�भा� देखील शि�क्षा आहे. 
न्यायापासून दूर राहणे आणिण सत्य नाकारणे हे पाप कायम ठे�णे, गुन्हेगारीला चालना देणे, आत्मसंयम 
धोक्यात आणणे आणिण दै�ी दयेची ख्रिखल्ली उड�णे आहे.

6. 105 : 22-27

जो कोणी पळून गेलेल्या गुन्हेगारासारखी त्याच्या वि�कशिसत मानशिसक �,ींचा �ापर संधी मिमळताच न�ीन
अत्याचार करण्यासाठी करतो तो कधीही सुरणिक्षत नाही. दे� त्याला अटक करेल. दै�ी न्याय त्याला हाताळेल.
त्याची पापे त्याच्या गळ्यातील दगड असतील, त्याला अपमान आणिण मृत्यूच्या खालपय{त तोलतील.

7. 266 : 20-21, 26-27

पापी �ाईट करून स्�तःचे नरक बन�तो, आणिण संत बरोबर करून स्�तःचे स्�ग' बन�तो.

मनुष्यांमध्ये विनमा'ण झालेल्या �ाईट श्रद्धा नरक आहेत.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकFग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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8. 196 : 6-10

या स्�प्नाला कायम ठे�ण्याच्या खोट्या सुखांपेक्षा मत्य' मनाला त्याच्या दैविहक स्�प्नातून जागृत करणारे दुःख 
चांगले आहे. पाप के�ळ मृत्यू आणते, कारण पाप हा वि�ना�ाचा एकमे� घटक आहे.

9. 447 : 20-27

�ाईट आणिण रोगाचे दा�े त्यांच्या स�' प्रकारामंध्ये उघड करा आणिण विनषेध करा, परंतु त्यांच्यात कोणतेही 
�ास्त� नाही. पापी के�ळ पापी असू �कत नाही असे आश्वासन देऊन सुधारिरत होत नाही कारण पाप नाही. 
पापाचा दा�ा खाली ठे�ण्यासाठी, तुम्ही ते �ोधून काढा�े, मुख�टा काढा�ा, भ्रम दाख�ा आणिण अ�ा प्रकारे
पापा�र वि�जय मिमळ�ा आणिण त्यामुळे त्याची असत्यता शिसद्ध करा.

10.   327 : 1-13 (ला 2nd .), 22-3

�ाईटामध्ये कायमस्�रूपी आनंद नाही हे समजून घेऊन सुधारणा होते, आणिण वि�ज्ञानानुसार चांगल्यासाठी स्नेह 
प्राप्त करून, जे अमर �स्तसु्थिस्थती प्रकट करते की आनदं किकF�ा �ेदना, भूक किकF�ा उत्कटता हे पदाथा'त किकF�ा 
अत्मिस्तत्�ात असू �कत नाही, तर दै�ी मन करू �कते आणिण आनंद, दुःख, किकF�ा भीती आणिण मान�ी मनाच्या 
स�' पापी भूक या खोट्या समजुती नष्ट करतो.

बदला घेण्यामध्ये आनंद मिमळ�णे, दे्वष करणे विकती �ाईट आहे! �ाईट ही कधीकधी माणसाची योग्यतेची 
स��च्च संकल्पना असते, जोपय{त त्याची चांगल्या�रची पकड मजबूत होत नाही. मग तो दुष्टपणामध्ये आनंद 
गमा�तो आणिण ती त्याची यातना बनते. पापाच्या दुःखापासून �ाचण्याचा माग' म्हणजे पाप करणे थांब�णे. 
दुसरा कोणताही माग' नाही.

शि�क्षेच्या भीतीने माणूस कधीच प्रामाणिणक बनला नाही. चुकीचा सामना करण्यासाठी आणिण योग्य घोविषत 
करण्यासाठी नैवितक धयै' आ�श्यक आहे. पण ज्या माणसाकडे नैवितक धैया'पेक्षा जास्त प्राणी आहेत आणिण 
ज्याला चांगल्याची खरी कल्पना नाही त्याला आपण कसे सुधारू? मान�ी चेतनेद्वारे, आनदं मिमळ�ण्यासाठी 
भौवितक साधने �ोधण्यात त्याच्या चुकीची खात्री करा. कारण स�ा'त सविक्रय मान�ी वि�द्या�ाखा आहे. त्या 
भा�नांना सूमिचत करू द्या आणिण माणसाच्या नैवितक कत'व्याची सुप्त भा�ना जागृत करू द्या आणिण पद�ींद्वारे तो
मान�ी भा�नांच्या आनदंाची �ून्यता आणिण आध्यात्मित्मक इदंिद्रयांची भव्यता आणिण आनदं शि�केल, जे भौवितक 
किकF�ा भौवितक �ांत करते. मग तो के�ळ तारणार नाही, तर �ाचला.

11.   253 : 18-21, 25-31

जर तमु्ही वि�श्वास ठे�त असाल आणिण जाणूनबुजून चुकीचा सरा� करत असाल तर तमु्ही लगेच तुमचा
माग' बदलू �कता आणिण बरोबर करू �कता. बाब पाप किकF�ा आजारपणाच्या वि�रोधात योग्य प्रयत्नांना
वि�रोध करू �कत नाही, कारण पदाथ' जड आहे, मूख' आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकFग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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पाप,  रोग किकF�ा मृत्यूच्या कोणत्याही अपेणिक्षत गरजे�र वि�श्वास ठे�ू नका,  हे जाणून  (जसे आपल्याला
माविहत असले पाविहजे)  की दे�ाला तथाकशिथत भौवितक कायद्याचे आज्ञापालन करण्याची आ�श्यकता
नाही, कारण असा कोणताही कायदा अत्मिस्तत्�ात नाही. पाप आणिण मृत्यू�रील वि�श्वास दे�ाच्या कायद्याने
नष्ट  झाला  आहे,  जो  मृत्यूऐ�जी  जी�नाचा  विनयम  आहे,  मतभेदाऐ�जी  सुसं�ाद  आहे,  देहाऐ�जी
आत्म्याचा आहे.

12.   542 : 19-24

सत्याला दे�ाच्या स्�तःच्या मागा'ने  त्रुटी उघडू आणिण नष्ट करू द्या आणिण मान�ी न्यायाला दै�ी स्�रूप द्या.
पापाला त्याचा पूण' दंड मिमळेल, तो काय आहे आणिण काय करतो यासाठी. न्याय पापीला मिचन्हांविकत करतो
आणिण मनुष्यांना दे�ाचे माग' काढू नका असे शि�क�तो.

13.   323 : 6-12

प्रेमाच्या पौविष्टक शि�क्षेद्वारे, आम्हाला धार्मिमFकतेच्या, �ांततेच्या आणिण �ुद्धतेच्या दिद�ेने पुढे जाण्यास मदत 
केली जाते, जी वि�ज्ञानाची खूण आहेत. सत्याची अनंत कायk पाहून, आम्ही थांबतो, - दे�ाची �ाट पहा. मग 
आम्ही पुढे सरकतो, जोपय{त अमया'द वि�चार चालत नाही, आणिण अपरिर�र्तितFत संकल्पना दै�ी �ैभ�ापय{त 
पोहचते.

दैविनक कत'व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ'ना

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

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

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच'च्या सदस्यांच्या हेतू किकF�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकF�ा के�ळ �ैयशि,क आस,ीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रिMश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबFविबत करते, पापाची किनFदा करते, खरा बंधुता, दान�ूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच'मधील सदस्यांनी

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकFग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दररोज स�' प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनFदा करण्यापासून,
समुपदे�नातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकF�ा  चुकीच्या  मागा'ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ'ना
करा�ी.

चच' मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत'व्याची सतक' ता

आक्रमक मानशिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकF�ा दुल'क्ष करणे 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 प्लेनविफल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकFग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


