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रवि��ारी डिसेंबर 25, 2022

वि�षय — ख्रि�श्चन सायन्स

सोनेरी मजकूर:  लूक 2: 10, 11

"भि ऊ नका, कारण मी तुम्हांला आनंदाची बातमी सांगणार आहे, जिजच्यामुळे स�. लोकांना आनंद होणार आहे.
कारण आज दावि�दाच्या गा�ात तारणारा जन्मला आहे. तो ख्रि�स्त प्र ु आहे."

उत्तरदायी �ाचन: यशया 11: 1-6

1 इशायाच्या बंुध्याला अंकुर फुटून �ाढू लागेल. ती फांदी इशायाच्या मुळाची असेल.
2 परमेश्वराचा आत्मा त्या मुलात असेल. तो आत्मा त्याला सुज्ञपणा, समजूत, माग.दश.न आभिण सामर्थ्यय. 

देईल. हा आत्मा परमेश्वराला जाणून घेण्यास � श्रध्दा ठे�ण्यास त्या मुलाला शिशक�ील.
3 परमेश्वराचे  य �ाटण्यातच त्या मुलाला आनंद �ाटेल. तो त्याच्या ोळ्यांना जे दिदसते �ा कानांनी जे 

ऐकू येते, त्याच्या�रून विनण.य घेणार नाही.हा मुलगा गोष्टी जशा दिदसतात त्या �रून लोकांची पारख 
करणार नाही. तो जे ऐकेल त्या�रून लोकांची परीक्षा करणार नाही.

4 तो गरिरबांना प्रामाभिणकपणे � सरळपणे न्याय देईल. ह्या देशातील गरिरबांसाठी ज्या गोष्टी करण्याचे 
त्याने ठरवि�ले असेल त्या तो न्यायबुध्दीने करील. त्याने जर काही लोकांना फटका�याचे ठरवि�ले तर 
तो तशी आज्ञा देईल आभिण त्या माणसांना फटके बसतील. त्याने दुष्टांना मारायचे ठरवि�ले, तर त्याच्या 
आजे्ञने त्यांना ठार मारले जाईल. 

5 चांगलुपणा � प्रामाभिणकपणा ह्या मुलाला सामर्थ्यय. देईल. ते त्याचे संरक्षक क�च असतील.
6 त्या �ेळेला लांगे मेंढरांबरोबर सुखशांतीने राहतील, �ाघ कोकरांबरोबर शांतपणे झोपेल. �ासरे, 

सिसंह, आभिण बैल शांततेने एकत्र राहतील आभिण एक लहान मुलगा त्यांना �ळ�ील.

धा उपदेश

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविफल् ख्रि�श्चन सायन्स चच.ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आभिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस.मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, डिसेंबर 25, 2022                                                                                                       पृष्ठ 2
वि�षय — ख्रि�श्चन सायन्स

बायबल पासून

1. यशया 9: 2, 6, 7

2 आता तेथील लोक अधोलोका सारख्या अंधकारात दिद�स कंठीत आहेत पण ते तेजस्�ी प्रकाश 
पाहतील. पाताळासारख्या अंधकारमय प्रदेशात सध्या ते लोक राहत आहेत पण त्यांना तेजस्�ी 
प्रकाश दिदसेल.

6 असामान्य बालकाच्या जन्माच्या�ेळी ह्या गोष्टी घतील. दे� आम्हाला पुत्र देईल. हा पुत्र लोकांच्या 
नेतृत्�ाची जबाबदारी घेईल. त्याचे ना� असेल अद ुत सल्लागार, सामर्थ्यय.शाली दे�, डिचरंजी� विपता, 
शांतीचा राजपुत्र.

7 त्याच्या राज्यात सामर्थ्यय. आभिण शांती नांदेल. आभिण दावि�दच्या �ंशाच्या ह्या राजाच्या काळात ती 
�ाढतच जाईल. हा राजा सदास�.काळ सदाचार आभिण प्रामाभिणक न्यायबुध्दीने राज्य 
करील.स�.शशिdमान परमेश्वराला त्याच्या लोकांबद्दल अवितशय पे्रम आहे. ह्या प्रेमापोटीच ह्या स�. 
गोष्टी घून येतील.

2. मत्तय 1: 18-25

18 येशू ख्रि�स्ताच्या आईचे ना� मरीया होते आभिण येशू ख्रि�स्ताचा जन्म अशाप्रकारे झाला. मरीयेचे 
योसेफशी लग्न ठरले होते. परंतु त्या अगोदरच ती पवि�त्र आत्म्याच्या सामर्थ्यया.ने ग .�ती आहे 
असे दिदसून आले.

19 वितचा  ा�ी पती योसेफ चांगला मनुष्य होता. वितची लोकांमध्ये बदनामी होऊ नये म्हणून त्याने 
गुपचूप वितला सूटपत्र देण्याचा वि�चार केला.

20 पण असे वि�चार त्याच्या मनात घोळत असतानाच दे�ाच्या दूताने स्�प्नात त्याला दश.न दिदले 
आभिण सांविगतले, दावि�दाच्या �ंशातील योसेफा, मरीयेशी लग्न करण्यास अनमान करू नकोस 
कारण वितला होणारे मूल पवि�त्र आत्म्यापासूनहोणार आहे.

21 त्याचे ना� तू येशू4 ठे�. कारण तो त्याच्या लोकांची पापापासून सुटका करील.
22 हे स�. यासाठी घले की, प्र ुने संदेष्ट्यांच्या द्वारे जे सांविगतले होते, त्याची पूत.ता व्हा�ी.
23 कुमारी ग .�ती होईल, ती एका मुलाला जन्म देईल आभिण ते त्याला ‘इम्मानुएल’ म्हणजे 

आमच्याबरोबर दे� आहे असे म्हणतील.
24 जेव्हा योसेफ जागा झाला तेव्हा दे�दूताने जशी त्याला आज्ञा केली होती तसेच त्याने केले, त्याने

मरीयेशी लग्र केले. 
25 पण वितने मुलाला जन्म देईपय.त त्याने वितला जाणले नाही. आभिण योसेफने त्याचे ना� येशू ठे�ले.

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविफल् ख्रि�श्चन सायन्स चच.ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आभिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस.मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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3. मत्तय 2: 1-13, 19 (कधी)-21, 23

1 यहूदीयातील बेथलहेम गा�ात येशूचा जन्म झाला. त्या�ेळी हेरोद राजा राज्य करीत होता. येशूच्या 
जन्मानंतर पू�oकून काही ज्ञानी लोक यरूशलेमाला आले.

2 आभिण त्यांनी वि�चारले, यहूद्यांचा नुकताच जन्मलेला राजा कोठे आहे? कारण त्याचा जन्म सूडिचत 
करणारा तारा आम्ही पू�. दिदशेस पाविहला म्हाणून त्याला नमन करण्यास आलो आहोत.

3 हे ऐकून हेरोद राजा तसेच यरुशलेम नगराचे रविह�ासी घाबरुन गेले.
4 मग त्याने यहूदी लोकांचे स�. मुख्य याजक � विनयमशास्त्राचे शिशक्षक यांना बोलावि�ले आभिण वि�चारले 

की, ख्रि�स्ताचा जन्म कोठे होणार होता?
5 त्यांनी उत्तर दिदले, यहूदीयातील बेथलेहेम गा�ात. कारण दे�ाच्या संदेष्टयांनी त्यावि�षयी असे शिलविहले 

आहे की:
6 हे बेथलहेमा, यहूद्यांच्या  ूडिमप्रदेशा, तू यहूद्यांच्या राज्यकत्या.मध्ये कविनष्ठ आहेस असे मुळीच नाही 

कारण माझ्या इस्राएल लोकांचा सां ाळ करील, असा राज्यकता. तुझ्यातून येईल.
7 मग हेरोदाने पू�oकील ज्ञानी लोकांची गुप्तपणे  ेट घेतली आभिण तारा दिदसल्याची नक्की �ेळ माहीत 

करून घेतली.
8 नंतर त्याने त्यांना बेथलहेमला पाठवि�ले. हेरोद त्यांना म्हणाला, तुम्ही जाऊन त्या बालकाचा नीट शोध 

करा. आभिण तुम्हांला ते सापल्या�र मला सांगायला या. म्हणजे मी सुद्धा जाऊन त्याला नमन करू 
शकेन.

9 ज्ञानी लोकांनी राजाचे म्हणणे ऐकले � ते विनघाले, त्यांनी जो तारा पू�oला होता तोच त्यांना परत 
दिदसला. ज्ञानी लोक त्या ताऱ्याच्या मागे गेले. जेथे बाळ होते ते दिठकाण येईपयvत तारा त्यांच्यासमोर 
जात होता. मग त्या दिठकाणा�र तो थांबला.

10 ज्ञानी लोकांना ते पाहून फार आनंद झाला.
11 ज्ञानी लोक बाळ होते त्या गोठ्यात आले. त्यांनी बाळ � त्याची आई मरीया विहला पाविहले. त्यांनी ल�ून

त्या बालकाला नमन केले. नंतर त्यांनी बाळासाठी आणालेल्या  ेट�स्तु काढल्या. त्यांनी बाळाला 
सोने, ऊद � गंधरस ह्या बहुमोल �स्तु दिदल्या.

12 पण दे�ाने स्�प्नाद्वारे त्या ज्ञानी लोकांना सा�ध केले आभिण हेरोदाके परत जाऊ नका असे सांविगले. 
तेव्हा ते ज्ञानी लोक �ेगव्व्या मागा.ने आपल्या देशास परतले.

13 ज्ञानी लोक गेल्यानंतर, प्र ूचा दूत स्�प्नात येऊन योसेफाला म्हणाला, ऊठ! बालकाला आभिण त्याच्या 
आईला घेऊन विनसटून इजिजप्त देशास जा. कारण बाळाचा घात करण्यासाठी हेरोद त्याचा शोध घेणार 
आहे, तेव्हा मी तुला धोका टळल्याची सूचना देईपयvत इजिजप्तमध्येच राहा.

19 ... हेरोद मेल्यांनंतर प्र ुचा दूत स्�प्नात योसेफाके आला. योसेफ जेव्हा इजिजप्तमध्ये होता तेव्हा हे 
घले.
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रवि��ारचा बायबल पाठ, डिसेंबर 25, 2022                                                                                                       पृष्ठ 4
वि�षय — ख्रि�श्चन सायन्स

20 दूत म्हणाला ऊठ! बाळाला आभिण त्याच्या आईला घेऊन इस्राएल देशास जा. जे लोक बाळाला मारू 
पाहत होते ते आता मेले आहेत.

21 मग योसेफ बाळाला आभिण त्याच्या आईला घेऊन इस्राएल देशास गेला.
23 योसेफ नासरेथ ना�ाच्या गा�ात गेला आभिण तेथे राविहला. ख्रि�स्त नासरेथकर म्हटला जाईल, असे जे 

दे�ाने संदेष्ट्यांच्या द्वारे सांविगतले होते ते पूण. व्हा�े म्हणूल हे झाले.

4. लूक 2: 40

40 बालक �ाढत होता, तो बल�ान झाला, तो ज्ञानाने परिरपूण. झाला आभिण दे�ाची कृपा त्याच्या�र होती.

5. लूक 4: 14-21

14 मग आत्म्याच्या सामर्थ्यया.त येशू गालीलास परतला आभिण त्याच्यावि�षयीची बातमी सगळीके पसरली.
15 त्याने त्यांच्या स ास्थानात शिशकवि�ले, आभिण स�ाvनी त्याची स्तुवित केली.
16 मग तो नासरेथला गेला. जेथे तो लहानाचा मोठा झाला होता, आभिण शब्बाथ दिद�शी त्याच्या 

प्रथेप्रमाणे तो स ास्थानात गेला, तो �ाचण्यासाठी उ ा राविहला,
17 आभिण यशया संदेष्ट्याचे पुस्तक त्याला देण्यात आले. त्याने ते पुस्तक उघले आभिण जो  ाग शोधून 

काढला, त्या दिठकाणी असे शिलविहले आहे:
18 प्र ूचा आत्मा मज�र आहे, कारण त्याने मला अभि षेक केला आहे, यासाठी की, गरिरबांना सु�ाता. 

सांगण्यासाठी बंदी�ान म्हणून नेलेल्यांस स्�ातंत्र्याची घोषणा करण्यासाठी, आंधळ्यांना दृविष्ट डिमळा�ी 
� त्यांनी बघा�े यासाठी, जुलूूम होणाऱ्यांची सुटका करण्यासाठी.

19 आभिण प्र ूच्या कृपेच्या �षा.ची घोषणा करण्यासाठी त्याने मला पाठवि�ले आहे.
20 मग त्याने पुस्तक बंद केले आभिण से�काला परत दिदले � तो खाली बसला. स ास्थानातील प्रत्येक 

जण त्याच्याके रोखून पाहत होता.
21 त्यांने त्यांच्याशी बोलण्यास सुरु�ात केली: तुमच्या ऐकण्यामुळे आज हे शास्त्र�चन पूण. झाले.

वि�ज्ञान आभिण आरोग्य

1. 7: 1-12, 27-2 (ला ;)

अनंत दिटकून राहणाऱ्यांसाठी आजचा दिद�स आशी�ा.दाने मोठा आहे. जागृत मेंढपाळ पहाटेच्या पविहल्या 
क्षीण विकरणांना पाहतो, उग�लेल्या दिद�साचे पूण. तेज येते. म्हणून संदेष्टा-मेंढपाळांना विफकट तारा 
चमकला; तरीही ती रात्र पार करून आली, आभिण वितथे आली जिजथे, अस्पष्टतेत, बेथलेहेम बेब, ख्रि�स्ताचा 
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मान�ी घोष�ाक्य, सत्य, जो ख्रि�स्त येशूच्या द्वारे तारणाचा माग. समजा�ून घेईल, जोपयvत चुकीची रात्र 
उजाेपयvत सकाळचे विकरण उजळतात आभिण अस्तिस्तत्�ाचा माग.दश.क तारा चमकतात. दै�ी वि�ज्ञानाच्या 
या तारकाचे अनुसरण करण्यासाठी आभिण शाश्वत सुसं�ादाचा माग. प्रकाशात आणण्यासाठी वि�जमनना 
माग.दश.न केले गेले.

रोगाच्या तसेच पापाच्या उपचारांमध्ये सत्याच्या सामर्थ्यया.चा लेखकाने शोध ला�ल्यापासून, वितची प्रणाली 
पूण.पणे तपासली गेली आहे आभिण ती अ ा�ी आढळली नाही;

2. 108 : 1-4, 19-6

माझ्याके ही स्�ग~य खात्री कोठून आली, -  ौवितक इंदि�यांच्या साक्षीला वि�रोध करणारी खात्री? सेंट 
पॉलच्या मते, ही "दे�ाच्या कृपेची देणगी आहे जी त्याच्या सामर्थ्यया.च्या प्र ा�ी काया.ने मला दिदलेली आहे."

जेव्हा �र�र पाहता नश्वर अस्तिस्तत्�ाच्या मया.देज�ळ, मृत्यूच्या खोऱ्याच्या सा�लीत उ े असताना, मी दै�ी 
वि�ज्ञानातील ही सत्ये शिशकलो: की स�. �ास्तवि�क अस्तिस्तत्� ईश्वरामध्ये आहे, दै�ी मन आभिण जी�न, सत्य 
आभिण प्रेम हे स�.- शशिdशाली आभिण सदै� उपस्थिस्थत; की सत्याच्या वि�रुद्ध, - ज्याला तु्रटी, पाप, आजार, 
रोग, मृत्यू म्हणतात - खोट्या  ौवितक अथा.ची खोटी साक्ष आहे, प्रकरणातील मनाची; की ही खोटी 
 ा�ना, श्रदे्धनुसार, नश्वर मनाची एक व्यशिdविनष्ठ स्थिस्थती वि�कशिसत होते, जी या तथाकशिथत मनाची ना�े 
महत्त्�ाची ठे�तात, ज्यामुळे आत्म्याचा खरा अथ. बंद होतो.

माझा शोध, की चुकीचे, नश्वर, चुकीचे मन हे नश्वर शरीरातील स�. जी� आभिण कृती विनमा.ण करते, माझे 
वि�चार न�ीन चॅनेलमध्ये काय. करण्यासाठी सेट करते आभिण मन हे स�. आहे आभिण �व्य हे प्रमुख म्हणून 
शून्य आहे या प्रस्ता�ाचे माझ्या प्रात्यभिक्षकाके नेले. मन-वि�ज्ञानातील घटक.

ख्रि�श्चन वि�ज्ञान हे विनःसंदिदग्धपणे प्रकट करते की मन स�.समा�ेशक आहे आभिण के�ळ �ास्तवि�कता दै�ी 
मन आभिण कल्पना आहेत.

3. 109 : 22-27

समजूतदारपणात सत्याचा साक्षात्कार मला हळूहळू आभिण स्पष्टपणे दै�ी शdीद्वारे झाला. जेव्हा एक 
न�ीन आध्यास्तित्मक कल्पना पृर्थ्य�ी�र जन्माला येते, तेव्हा यशयाचे  वि�ष्यसूचक पवि�त्र शास्त्र नव्याने पूण.
होते: "आमच्यासाठी एक मूल जन्माला येते, ... आभिण त्याचे ना� आश्चय.कारक म्हटले जाईल."

4. 333 : 16 (आगमन)-23
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नाझरेथच्या येशूच्या आगमनाने ख्रि�श्चन युगाचे पविहले शतक डिचन्हांविकत केले, परंतु ख्रि�स्त हा �षाvचा प्रारं  
किकं�ा दिद�सांचा अंत नसलेला आहे. ख्रि�श्चन युगाच्या आधी आभिण नंतरच्या स�. विपढ्यांमध्ये, ख्रि�स्त, 
आध्यास्तित्मक कल्पना, - दे�ाचे प्रवितकिबंब, - ख्रि�स्त, सत्य स्�ीकारण्यास तयार असलेल्या स�ाvसाठी काही 
प्रमाणात शdी आभिण कृपेसह आला आहे.

5. 141: 13-22 (ला ;)

आजारी आभिण पापांना बरे करताना, येशूने हे सत्य स्पष्ट केले की बरे करण्याचा परिरणाम दै�ी तत्त्� आभिण 
ख्रि�स्त-आत्माच्या आकलनाचे अनुसरण करतो ज्याने शारीरिरक येशूला विनयंवित्रत केले. या तत्त्�ासाठी, 
घराणेशाही नाही, चच.ची मdेदारी नाही. त्याचे फd मुकुट घातलेले मस्तक अमर सा�. ौमत्� आहे. 
त्याचा एकमात्र पुजारी अध्यास्तित्मक मनुष्य आहे. बायबल घोविषत करते की स�. वि�श्वासणारे "दे�ाचे राजे 
आभिण याजक" बनले आहेत. तेव्हा बाहेरच्या लोकांना ख्रि�स्ताचा हा विनण.य समजत नव्हता आभिण आताही 
समजत नाही.

6. 52: 13-14

"माणूसांचा वितरस्कार आभिण नाकारला गेला," हा यशयाचा शांततेच्या राजपुत्राबद्दलचा ग्राविफक शब्द 
होता.

7. 55 : 2-5

प्रगत शतक, अदृश्य दे�ाच्या मृत  ा�नेपासून, आजच्या काळातील ख्रि�स्ती दिटप्पणी आभिण येशूने 
सांविगतलेल्या ख्रि�श्चन उपचारांच्या कल्पनेचा �ापर करणे; परंतु याचा परिरणाम अजिजंक्य तर्थ्ययां�र होत नाही.

8. 110 : 17-24

कोणत्याही मान�ी पेनने किकं�ा जिज ेने मला या पुस्तकात असलेले वि�ज्ञान, वि�ज्ञान आभिण आरोग्य शिशक�ले 
नाही; आभिण जी  किकं�ा पेन ते उखून टाकू शकत नाही. हे पुस्तक उथळ टीका करून किकं�ा विनष्काळजी 
किकं�ा दु ा.�नापूण. वि�द्यार्थ्ययाvद्वारे वि�कृत केले जाऊ शकते आभिण त्यातील कल्पनांचा तात्पुरता गैर�ापर केला 
जाऊ शकतो आभिण चुकीचे प्रस्तुत केले जाऊ शकते; परंतु त्यातील वि�ज्ञान आभिण सत्य हे कायमस्�रूपी 
ओळखले आभिण प्रदर्शिशंत केले जाईल.

9. 141 : 28-3

आमच्या व्यासपीठांना ख्रि�श्चन वि�ज्ञानाला न्याय देऊ द्या. प्रेसद्वारे त्याचे योग्य प्रवितविनडिधत्� होऊ द्या. त्याला 
आमच्या शिशक्षण संस्थांमध्ये आता वि�द्वान धम.शास्त्र आभिण शरीरवि�ज्ञानाने स्थान द्या आभिण ते रोग आभिण 
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पाप यांना कमी �ेळेत नष्ट करेल, त्यांना �श करण्यासाठी तयार केलेल्या जुन्या प्रणालींपेक्षा, ज्यांना स्�यं-
स्थापना आभिण प्रसारासाठी आ�श्यक आहे.

10.    147 : 14-23

जरी या खंात मन-उपचाराचे संपूण. वि�ज्ञान आहे, परंतु या पुस्तकाच्या साध्या अभ्यासाने आपण वि�ज्ञानाचा 
संपूण. अथ. आत्मसात करू शकता या�र कधीही वि�श्वास ठे�ू नका. पुस्तकाचा अभ्यास करणे आ�श्यक 
आहे, आभिण �ैज्ञाविनक उपचारांच्या विनयमांचे प्रात्यभिक्षक तुम्हाला ख्रि�श्चन वि�ज्ञानाच्या आध्यास्तित्मक पाया�र 
घट्टपणे ला�ेल. हा पुरा�ा तुम्हाला आधीच पुरातन शिसद्धांतांच्या नष्ट होत चाललेल्या जी�ाश्मांपेक्षा �र उचलतो
आभिण तुम्हाला आतापयvत अप्राप्य आभिण उशिशर अंधुक असल्याच्या आध्यास्तित्मक तर्थ्ययांचे आकलन करण्यास 
सक्षम करतो.

11.    11 : 9-21

ख्रि�श्चन वि�ज्ञानाच्या शारीरिरक उपचाराचा परिरणाम आता, येशूच्या काळाप्रमाणे, दै�ी तत्त्�ाच्या ऑपरेशनमुळे 
होतो, ज्यापू�~ पाप आभिण रोग मान�ी चेतनेतील त्यांची �ास्तवि�कता गमा�तात आभिण नैसर्गिगकंरिरत्या आभिण 
आ�श्यकतेनुसार नाहीसे होतात जसे अंधाराने प्रकाशाला आभिण पापाला सुधारणेला स्थान दिदले. आता, 
तेव्हाप्रमाणे, ही परा[मी कृत्ये अलौविकक नसून परम नैसर्गिगंक आहेत. ते इमॅन्युएलचे डिचन्ह आहेत, किकं�ा "दे�
आपल्याबरोबर आहे," - एक दै�ी प्र ा� जो मान�ी चेतनेमध्ये नेहमीच उपस्थिस्थत असतो आभिण स्�तःची 
पुनरा�ृत्ती करतो, पू�~ �चन दिदल्याप्रमाणे आता येत आहे,

बंदिद�ानांना [अथा.च्या] सुटकेचा उपदेश करण्यासाठी,
आभिण आंधळ्यांना दृष्टी डिमळ�ून देणे,
जखम झालेल्यांना मुd करण्यासाठी.

12.    565 : 13-18

आध्यास्तित्मक कल्पनेच्या तोतयाविगरीचा आपल्या गुरुच्या पृर्थ्य�ी�रील जी�नात एक संभिक्षप्त इवितहास होता; परंतु
"त्याच्या राज्याचा अंत होणार नाही," कारण ख्रि�स्त, दे�ाची कल्पना, अखेरीस स�. राष्ट्रां�र आभिण लोकां�र - 
अविन�ाय.पणे, पूण.पणे, शे�टी - दै�ी वि�ज्ञानासह राज्य करेल.

दैविनक कत.वे्य

मेरी बेकर एी यांनी
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रोजची प्राथ.ना

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

द मदर चच.च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैर ा� किकं�ा के�ळ �ैयशिdक आसdीच उत्तेजन
देऊ नये. वि�ज्ञानात दै�ी  प्रेम एकट्यान े माणसा�र राज्य करते;  आभिण एक ख्रि�श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गो
सुवि�धांना प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आभिण क्षमा यामध्ये. या चच.मधील
सदस्यांनी दररोज स�. प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले,   वि�ष्य सांगण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  किनंदा
करण्यापासून,  समुपदेशनातून,  प्र ा�  पाण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा.न े प्र ावि�त  होण्यापासून
�ाचण्यासाठी प्राथ.ना करा�ी.

चच. मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत.व्याची सतक. ता

आ[मक मानशिसक सूचनेवि�रूद्ध दररोज स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आभिण दे�,  त्याचा  नेता  आभिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल.क्ष करणे हे या चच.मधील प्रत्येक सदस्याचे कत.व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.
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_____________________

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविफल् ख्रि�श्चन सायन्स चच.ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आभिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस.मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


