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वि�षय — पाप, रोग आणि� मृत्यू हे खरे आहेत का?

सोनेरी मजकूर:  1 योहान 5: 14

"आणि� आम्हांला दे�ामध्ये खात्री आहे की, जेव्हा आम्ही एखाद्या गोष्टीसाठीत्याच्या इच्छेमा�े ार्थ0ना करतो,
तेव्हा तो आमचे ऐकतो."

उत्तरदायी �ाचन: स्तोत्रसंविहता 107: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 14, 20

1 परमेश्वराला धन्या�ाद द्या. कार� तो चांगला आहे. त्याचे ेम कायम राहा�ार आहे.
2 परमेश्वराने ज्याचा उध्दार केला आहे अशा त्येक मा�साने हे शब्द म्हटले पाविहजेत. परमेश्वराने त्यांना 

त्यांच्या शत्रूपासून �ाच�ले.
5 ते खूप भुकेले आणि� तान्हेले होते आणि� अशक्त होत होते.
6 नंतर त्यांनी परमेश्वराला मदती साठी हाक मारली आणि� त्याने त्यांना त्यांच्या संकटातून �ाच�ले.
8 परमेश्वराला त्याच्या मेाबद्दल आणि� तो ज्या अद्भतु गोष्टी लोकांसाठी करतो त्याबद्दल धन्य�ाद द्या.
9 दे� तान्हेल्या आत्म्याचे समाधान करतो. दे� भुकेल्या आत्म्याला चांगल्या �स्तूंनी भरतो.
14 द�ाने त्यांना त्यांच्या अंधार कोठडीतूनबाहेर काढले, ज्या दोराने त्यांना बांधले होते तो दोर दे�ाने 

तोडला.
20 दे�ाने आज्ञा केली आणि� त्यांना बरे केले, म्ह�ून ते लोक र्थडग्यात जाण्यापासून बचा�ले.

धडा उपदेश

बायबल पासून

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिLश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. स्तोत्रसंविहता 65: 2

2 आणि� तू आमची ार्थ0ना ऐकतोस. तू तुझ्याकडे ये�ाऱ्या त्येकाची ार्थ0ना ऐकतोस.

2. स्तोत्रसंविहता 42: 1-5, 8 (परमेश्वर)

1 हर�ाला झऱ्याच्या पाण्याची तहान लागते. त्याचमा�े दे�ा माझा आत्मा तुझ्यासाठी तहानेला आहे.
2 माझा आत्मा जिज�ंत दे�ासाठी तहानेला आहे. मी त्याला भेटायला केव्हा जाऊ शकेन?
3 रात्रंदिद�स माझे अश्रूच माझे अन्न झाले आहे. स�0 �ेळ माझा शत्रू र्थट्टा करुन म्ह�त आहे, कुठे आहे 

तुझा दे�?
4 म्ह�ून मला या स�0 गोष्टी आठ�ू दे. मला माझे मन रिरकाम करु दे. जमा�ाला मी दे�ाच्या मदंिदरापय0त 

नेल्याची मला आठ�� आहे. खूप लोकांबरोबर स्तुतीचे आनंदी गा�े गाऊन स� साजरा केल्याची 
मला आठ�� आहे.

5 मी दु:खी का व्हा�े? मी इतके का तळमळा�े? मी दे�ाकडून मदतीसाठी र्थांबले पाहीजे. त्याची स्तुती 
करण्याची मला पुन्हा संधी मिमळेल. तो मला �ाच�ेल!.

8 ... दररोज � रात्रीही परमेश्वर त्याचे खरे मे दाख�तो म्ह�ून माझ्याज�ळ त्याच्यासाठी एक गीत आहे
� एक ार्थ0ना आहे.

3. मत्तय 4: 23-25

23 येशू गालील ांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्र्थानात जाऊन लिशकवि�ले � स्�गा0च्या राज्याची 
सु�ाता0 सांविगतली. येशूने लोकांचे स�0 रोग � दुख�ी बरी केली.

24 येशूवि�षयीची बातमी स�0 सूरीया देशभर पसरली; मग जे दुख�ेकरी होते, ज्यांना नाना कारचे रोग �
आजार होते, ज्यांना भूतबाधा झाली होती, जे JेJरेकरी � पक्षाघाती होते अशा स�ाgना लोकांनी 
त्याच्याकडे आ�ले आ�ी त्याने त्यांना बरे केले.

25 मग गालील � दकापलीस, यरुशलेम � यहूदीया येरू्थन � यादiनेच्या पलीकडून आलेल्या लोकांचे मोठे 
समदुाय त्याच्यामागे चालले.

4. लूक 11 : 1, 2 (ला 1st ,)

1 मग असे झाले की, तो एका दिठका�ी ार्थ0ना करीत होता. ार्थ0ना संपल्या�र लिशष्यांपैकी एक ज� 
त्याला म्ह�ाला, भु योहानाने जशी त्याच्या लिशष्यांना ार्थ0ना लिशक�ली: त्याचमा�े आम्ही ार्थ0ना 
कशी करा�ी ते आम्हास लिशक�ा.
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2 मग तो त्यांना म्ह�ाला,

5. मत्तय 6: 6 (तमु्ही जेव्हा ार्थ0ना करता तेव्हा), 9-13

6 ... तमु्ही जेव्हा ार्थ0ना करता तेव्हा आतल्या खोलीत जा, दार ला�ून घ्या. � जो तुमचा विपता गुप्त आहे
त्याची ार्थ0ना करा. मग तुमचा विपता, ज्याला को�ी पाहू शकत नाही तो तुम्हांला वितJळ देईल.

9 म्ह�ून जेव्हा तमु्ही ार्थ0ना करता. तेव्हा तमु्ही अशी ार्थ0ना करा�ी. हे आमच्या स्�गा0तील विपत्या, तुझे 
ना� पवि�त्र मानले जा�ो.

10 तुझे राज्य ये�ो, जसे स्�गा0त तसे पथृ्�ी�रही तुझ्या इच्छेमा�े हो�ो.
11 आमची रोजची भाकर आज आम्हांला दे.
12 जसे आमच्यावि�रूद्ध केलेल्या �ाईटाची आम्ही क्षमा करतो तसे आम्ही केलेल्या पापांची आम्हाला क्षमा

कर,
13 आम्हांला परीक्षेत आ�ू नकोस तर आम्हांला त्या दुष्टापासून सोडी�.

6. मत्तय 7: 7-10, 11 (विकती)

7 मागा म्ह�जे तमु्हांला ते देण्यात येईल. शोधा आणि� तमु्हांला ते सापडेल, ठोका आणि� तुमच्यासाठी दार 
उघडले जाईल,

8 कार� त्येकज� जो मागतो त्याला मिमळते, जो शोधतो त्याला सापडते, आणि� जो ठोका�तो, 
त्याच्यासाठी दार उघडले जाते.

9 तुमच्यापैकी असा को� मनषु्य आहे की, जो आपल्या मुलाने भाकर माविगतली तर त्याला दगड देईल?
10 किकं�ा मासा माविगतला, तर त्याला साप देईल?
11 ... त्यांच्या गरजा तो विकती चांगल्या कारे भाग�ील?

7. मत्तय 8: 5-10, 13

5 येशू कJ�0हूम शहरास गेला. जेव्हा त्याने शहरात �ेश केला, तेव्हा एक सेनामिधकारी त्याच्याकडे 
आला

6 आणि� वि�नंती करू लागला की, भु, माझा नोकर पक्षाघाताने खूपच त्रासलेला आहे � तो माझ्या 
घरात पडून आहे.

7 येशू त्याला म्ह�ाला, मी येऊन त्याला बरे करीन.
8 तेव्हा सेनामिधकारी म्ह�ाला, भु, आप� माझ्या घरी या�े इतकी माझी योग्यता नाही. आप� Jक्त 

शब्द बोला म्ह�जे माझा नोकर बरा होईल.
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9 कार� मी स्�त: दुसऱ्या अमिधकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करतो आणि� माझ्या हाताखाली देखील 
अनेक लिशपाई आहेत. मी एखाद्याला जा म्ह�तो आणि� तो जातो आणि� दुसऱ्याला ये म्हटल्या�र तो 
येतो. मी माझ्या नोकराला अमूक कर असे सांगतो आणि� तो ते करतो.

10 येशूने जेव्हा हे ऐकले तेव्हा त्याला आश्चय0 �ाटले आणि� जे त्याच्यामागुन चालत होते. त्यांना तो 
म्ह�ाला, मी तुम्हांला खरे सांगतो, इस्राएलात इतका मोठा वि�श्वास असलेला एकही मनुष्य मला 
आढळला नाही.

13 मग येशू सेनामिधकाऱ्याला म्ह�ाला, जा, तू जसा वि�श्वास धरलास तसे होईल. आणि� त्याच क्ष�ी त्याचा
नोकर बरा झाला.

8. मत्तय 9: 1-8

1 येशू ना�ेत चढला � परत आपल्या नगरात गेला.
2 तेव्हा काही लोकांनी पक्षघात झालेल्या मनुष्याला येशूकडे आ�ले. तो मनुष्य बाजे�र पडून होता. येशूने

त्यांचा वि�श्वास पाहून त्या पक्षघाती मनुष्याला म्हटले. तरु� मुला, काळजी करू नकोस. तुझ्या पापांची 
क्षमा झाली आहे.

3 विनयमशास्त्राच्या काही लिशक्षकांनी हे ऐकले आणि� ते आपसात म्ह�ाले, हा मनुष्य तर ईश्वराची किनंदा 
करीत आहे.

4 त्यांचे वि�चार ओळखून येशू म्ह�ला, “तुमच्या अंत:कर�ात तुम्ही �ाईट वि�चार का करता?
5 कार�, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे असे म्ह��े, किकं�ा उठून चालू लाग, असे म्ह��े यातून को�ते 

सोपे आहे?
6 परंतु तमु्ही हे समजून घ्या�े की, मनषु्याच्या पतु्राला, पथृ्�ी�र पापाची क्षमा करण्याचा अमिधकार आहे. 

मग येशू त्या पक्षघाती मनुष्याला म्ह�ाला, ऊठ! आपला विबछाना घे आणि� घरी जा.
7 मग तो उठून आपल्या घरी गेला.
8 लोकांनी हे पाविहले � ते र्थक्क झाले आणि� ज्या दे�ाने मनुष्यास असा अमिधकार दिदला त्याचा त्यांनी 

गौर� केला.

9. लूक 7: 11-15

11 नंतर असे झाले की, येशू नाईन ना�ाच्या गा�ाला गेला. त्याच्याबरोबर त्याचे लिशष्य � मोठा समुदाय 
होता.

12 तो गा�ाच्या �ेशीज�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.
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13 जेव्हा भुने वितला पाविहले, त्याला वितची अनुकंपा �ाटली � तो तीला म्ह�ाला, रडू नकोस.
14 नंतर तो पुढे वितरडीज�ळ गेला � वितला स्पश0 केला. जे लोक वितरडी �ाहून नेत होते, ते र्थांबले.
15 तेव्हा येशू म्ह�ाला, तरु�ा, मी तुला सांगतो, ऊठ! आणि� तो मृत मनुष्य उठून बसला � बोलू लागला. 

मग येशूने त्याला त्याच्या आईकडे दिदले.

10. मत्तय 10: 1, 5 (ला  3rd,), 8

1 येशूने आपल्या बारा लिशष्यांना आपल्याज�ळ बोलावि�ले, आणि� त्याने त्यांना भुते घालवि�ण्याचा 
अमिधकार दिदला. तसेच त्येक आजार � दुख�ी बरे करण्याचा अमिधकार दिदला.

5 या बाराज�ांना पुढील सूचना देऊन पाठवि�ण्यात आले. यहूदीतर लोकांमध्ये जाऊ नका � शोमरोनी 
लोकांच्या को�त्याही नगरात �ेश करू नका.

8 रोग्यांना बरे करा, मृतांना उठा�ा. कुष्ठरोग्यांना शुद्ध करा. भुते काढा, तमु्हांला Jुकट मिमळाले आहे 
म्ह�ून Jुकट द्या.

11. याकूब 5: 13-16

13 तुमच्यातील को�ी संकटात आहे काय? त्याने ार्थ0ना करा�ी. 
14 तुमच्यापैकी को�ी आजारी आहे काय? त्याने मंडळीतील �मिडलांना बोल�ा�े � त्यांना त्याच्यासाठी 

ार्थ0ना करण्यास सांगा�े, आणि� भूच्या ना�ाने त्याच्या�र तेल ला�ा�े
15 वि�श्वासाने केलेली ार्थ0ना आजारी मनुष्याला बरे करील � भु त्याला उठवि�ल. जर त्याने पापे केली 

असतील तर भु त्याची क्षमा करील.
16 म्ह�ून एकमेकांकडे आपल्या पापांची कबुली द्या आणि� एकमेकांसाठी ार्थ0ना करा. यासाठी की, तमु्ही 

बरे व्हा�े. नीवितमान मनुष्याची ार्थ0ना सामथ्य0युक्त � परिर�ामकारक असते.

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 473 : 7-12

ईश्वर-तत्त्� स�0व्यापी आणि� स�0शलिक्तमान आहे. दे� स�0त्र आहे, आणि� त्याच्यालिश�ाय काहीही अस्तिस्तत्�ात 
नाही किकं�ा सामथ्य0 नाही. ख्रिLस्त हे आदश0 सत्य आहे, जे ख्रिLश्चन वि�ज्ञानाद्वारे आजार आणि� पाप बरे 
करण्यासाठी येते आणि� स�0 शक्ती दे�ाला देते.

2. 395 : 11-14

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिLश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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जेव्हा दै�ी वि�ज्ञान दैविहक मना�रील वि�श्वासा�र मात करते आणि� दे�ा�रील वि�श्वास पाप आणि� उपचारांच्या 
भौवितक पद्धतीं�रील स�0 वि�श्वास नष्ट करते, तेव्हा पाप, रोग आणि� मतृ्यू नाहीसे होतील.

3. 228: 27-29 (ला 2nd.)

नम्र नाझरेनने पाप, आजारप� आणि� मृत्यूमध्ये सामथ्य0 असते ही कल्पना उखडून टाकली. त्याने त्यांना 
शक्तीहीन लिसद्ध केले.

4. 1:1-9

पाप्याला सुधार�ारी आणि� आजारी मा�साला बरे कर�ारी ार्थ0ना म्ह�जे दे�ाला स�0 काही शक्य आहे असा 
पू�0 वि�श्वास, - त्याची आध्यास्तित्मक समज, विनःस्�ार्थ0 मे. या वि�षया�र दुसरा काय म्ह�ेल किकं�ा वि�चार करेल 
याची प�ा0 न करता, मी अनुभ�ाने बोलतो. मान�जातीच्या ख्रिLस्तीकर� आणि� आरोग्यासाठी जे काही 
यशस्�ीरिरत्या केले गेले आहे ते पू�0 करण्यासाठी ार्थ0ना, पाह�े आणि� काय0, आत्मदहनासह एकवित्रतप�े, हे 
दे�ाचे कृपा साधन आहे.

5. 12 : 1-15

"वि�श्वासाची ार्थ0ना आजारी लोकांना �ाच�ेल," असे पवि�त्र शास्त्र म्ह�ते. ही उपचार कर�ारी ार्थ0ना काय 
आहे? दे� आजारी लोकांना बरे करील ही Jक्त वि�नंती नेहमी हातात असते त्यापके्षा जास्त दै�ी उपस्थिस्र्थती 
मिमळवि�ण्याची शक्ती नसते. आजारी लोकांसाठी अशा ार्थ0नेचा Jायदेशीर परिर�ाम मान�ी मना�र होतो, 
ज्यामुळे दे�ा�रील अंधश्रदे्धने ते शरीरा�र अमिधक भा�ीप�े काय0 करते. तर्थाविप, हा एक वि�श् �ास दुसऱ्या वि�श् 
�ासातून काढून टाक�ारा आहे, - अज्ञाता�रील वि�श् �ास आजारा�र वि�श् �ास विनमा0� करतो. हे वि�ज्ञान किकं�ा 
सत्य नाही जे आंधळ्या वि�श्वासाद्वारे काय0 करते, किकं�ा येशूमध्ये कट झालेल्या दै�ी उपचार तत्त्�ाची मान�ी 
समज नाही, ज्यांच्या नम्र ार्थ0ना सत्याच्या खोल आणि� ामाणि�क विनषेध होत्या, - दे�ाशी मनुष्याच्या 
समानतेची आणि� मा�साची एकता. सत्य आणि� ेम.

6. 14 : 12-30 पुढील पान

एका क्ष�ासाठी जागरूक व्हा की जी�न आणि� बुजिद्धमत्ता पू�0प�े अध्यास्तित्मक आहेत, - ना पदार्था0त ना, 
- आणि� शरीर नंतर को�तीही तRार कर�ार नाही. आजारप�ाच्या वि�श्वासाने त्रस्त असल्यास, तमु्ही 
अचानक बरे व्हाल. जेव्हा शरीर आध्यास्तित्मक जी�न, सत्य आणि� ेम यांच्याद्वारे विनयंवित्रत केले जाते तेव्हा
दुःखाचे आनदंात रूपांतर होते. म्ह�ून येशूने दिदलेल्या �चनाची आशा: "जो माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो, मी 
जी कायi करतो, तो सुद्धा करील; ... कार� मी माझ्या विपत्याकडे जातो," - [कार� अहंकार शरीरातून 
अनुपस्थिस्र्थत आहे, आणि� �त0मान सत्य आणि� ेमाने.] परमेश्वराची ार्थ0ना ही आत्म्याची ार्थ0ना आहे, 
भौवितक अर्था0ची नाही.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिLश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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भौवितक जी�नाच्या वि�श्वासापासून आणि� स्�प्नापासून पू�0प�े �ेगळे, जी�न दै�ी आहे, जे आध्यास्तित्मक 
समज आणि� संपू�0 पृथ्�ी�र मनषु्याच्या �च0स्�ाची जा�ी� कट करते. ही समज त्रुटी दूर करते आणि� 
आजारी लोकांना बरे करते आणि� त्याद्वारे तुम्ही "अमिधकार असलेल्या व्यक्तीसारखे" बोलू शकता.

"जेव्हा तू ार्थ0ना करतोस, तेव्हा तुझ्या कपाटात जा आणि�, जेव्हा तू तुझा दर�ाजा बंद करतोस तेव्हा तुझ्या 
गुप्त विपत्याला ार्थ0ना कर; आणि� तुझा विपता, जो गुप्तप�े पाहतो, तो तुला मोकळेप�ाने वितJळ देईल."

म्ह�ून येशू बोलला. कोठडी आत्म्याचे अभयारण्य दश0�ते, ज्याचे दार पापी भा�ना बंद करते परंतु सत्य, 
जी�न आणि� ेमात येऊ देते. त्रटुीसाठी बंद, ते सत्यासाठी खुले आहे आणि� त्याउलट. गुप्तप�े विपता भौवितक 
इंदि�यांना अदृश्य आहेत, परंतु ते स�0 गोष्टी जा�तात आणि� भाष�ानुसार नव्हे तर हेतूनुसार पुरस्कार देतात. 
ार्थ0नेच्या हृदयात �ेश करण्यासाठी, चुकीच्या इदंि�यांचे दार बंद केले पाविहजे. ओठ विन:शब्द आणि� 
भौवितक�ाद शांत असले पाविहजेत, जे�ेकरून मनुष्याला आत्मा, दै�ी तत्त्�, मे, जे स�0 त्रुटी नष्ट करते, सह 
श्रोते मिमळतील.

नीट ार्थ0ना करण्यासाठी, आप� कोठडीत �ेश केला पाविहजे आणि� दर�ाजा बंद केला पाविहजे. आप� ओठ 
बंद करून भौवितक इदंि�यांना शांत केले पाविहजे. उत्कट इच्छांच्या शांत अभयारण्यात, आप� पाप नाकारले 
पाविहजे आणि� दे�ाच्या स�0स्�ाची वि�नंती केली पाविहजे. आप� �धस्तंभ उचलण्याचा संकल्प केला पाविहजे, 
आणि� ामाणि�क अंतःकर�ाने काय0 करण्यासाठी आणि� शहा�प�, सत्य आणि� ेम पाहण्यासाठी पुढे जा�े. 
आप� "न र्थांबता ार्थ0ना" केली पाविहजे. अशा ार्थ0नेचे उत्तर दिदले जाते, आतापयgत आप� आपल्या इच्छा 
आचर�ात आ�तो. गुरुची आज्ञा आहे की आप� गुप्तप�े ार्थ0ना करू आणि� आपले जी�न आपल्या 
ामाणि�कप�ाची साक्ष देऊ द्या.

ख्रिLश्चन गुप्त सौंदय0 आणि� �रदानात आनंद करतात, जगापासून लपलेले, परंतु दे�ाला ज्ञात आहे. आत्म-
वि�स्मर�, पवि�त्रता आणि� आपुलकी या विनरंतर ार्थ0ना आहेत. व्य�साय नाही सरा� करा, वि�श्वास नाही 
समजून घ्या, स�0शलिक्तमानाचा कान आणि� उज�ा हात मिमळ�ा आणि� ते विनणिश्चतप�े अनंत आशी�ा0दांना कॉल
करतात.

7. 16 : 1-5, 7-11, 24-15

या गत आध्यास्तित्मक समजापू�� भौवितक गोष्टींचा मोठा त्याग कर�े आ�श्यक आहे. स��च्च ार्थ0ना ही 
के�ळ श्रद्धा नव्हे; ते ात्यणिक्षक आहे. अशी ार्थ0ना आजार बरे करते आणि� पाप आणि� मृत्यू नष्ट कर�े 
आ�श्यक आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिLश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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आपल्या गुरुने आपल्या लिशष्यांना एक संणिक्षप्त ार्थ0ना लिशक�ली, ज्याला आप� भूची ार्थ0ना असे ना� देतो.
आमचे गुरु म्ह�ाले, "या पद्धतीने, म्ह�ून तुम्ही ार्थ0ना करा," आणि� मग त्यांनी ती ार्थ0ना दिदली जी स�0 
मान�ी गरजा पू�0 करते.

मला भूच्या ार्थ0नेचा अध्यास्तित्मक अर्थ0 समजतो ते मी येरे्थ देतो:

आमचे विपता जे स्�गा0त आहेत,
आमचे विपता-माता दे�, स�0-सुसं�ादी,

तुझे ना� पवि�त्र असो.
आराध्य एक.

तुझे राज्य ये�ो.
तुझे राज्य आले आहे; तू सदै� उपस्थिस्र्थत आहेस.

तुझी इच्छा जसे स्�गा0त आहे तशी पथृ्�ी�रही पू�0 हो�ो.
आम्हाला जा�ून घेण्यास सक्षम करा - जसे स्�गा0त, तसेच पृथ्�ी�र - दे� स�0शलिक्तमान, 
स��च्च आहे.

आज आमची रोजची भाकरी आम्हाला दे;
आजच्या दिद�सासाठी आम्हाला कृपा द्या; उपाशी स्नेह खायला द्या;

आणि� जसे आम्ही आमच्या कज0दारांना क्षमा करतो तशी आमची कजi माJ करा.
आणि� ेम ेमात वितकिबंविबत होते;

आणि� आम्हांला मोहात पडू नकोस, तर �ाईटापासून �ाच�.
आणि� दे� आपल्याला परीक्षेत नेत नाही, परंतु पाप, रोग आणि� मतृ्यूपासून �ाच�तो.

कार� राज्य, सामथ्य0 आणि� �ैभ� सदै� तुझे आहे.
कार� दे� अमया0द, स�0 शक्ती, स�0 जी�न, सत्य, मे, स�ाg�र आणि� स�0 आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिLश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�षय — पाप, रोग आणि� मृत्यू हे खरे आहेत का?

दैविनक कत0व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची ार्थ0ना

दररोज ार्थ0ना कर�े हे या चच0मधील त्येक सदस्याचे कत0व्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि� ीती यांचे राज्य स्र्थाविपत व्हा�े आणि� माझ्यापासून स�0 पापां�र राज्य करु द्या; आणि�
तुझे शब्द स�0 मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि� त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच0 मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच0च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी मे एकट्याने मा�सा�र राज्य करते;  आणि� एक ख्रिLश्चन �ैज्ञाविनक ेमात गोड सुवि�धांना
वितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरप�ा आणि� क्षमा यामध्ये. या चच0मधील सदस्यांनी
दररोज स�0 कारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  भा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा0ने  भावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  ार्थ0ना
करा�ी.

चच0 मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंर्थ. 1

कत0व्याची सतक0 ता

आRमक  मानलिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर�े,  आणि�  दे�,  त्याचा  नेता  आणि�
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सर�े किकं�ा दुल0क्ष कर�े हे या चच0मधील त्येक सदस्याचे कत0व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच0 मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिLश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Rप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


