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सोनेरी मजकूर:  याकोब 1 : 5

"म्हणून जर तुमच्यातील कोणी शहाणपणात उणा असेल तर त्याने ते दे�ाकडे मागा�े. जो स�' लोकांना उदार
हस्ते देतो, आणिण जो दोष शोधीत नाही, असा दे� ते त्याला देईल."

उत्तरदायी �ाचन: ईयोब 28: 12-15, 20, 23, 28

12 पण माणसाला शहाणपण कुठे मिमलेल? समजूतदारपणा शोधण्यासाठी आपल्याला कुठे जा�े लागेल?
13 शहाणपण विकती मोलाचे आहे ते आपल्याला कळत नाही. पृथ्�ी�रचे लोक जमीन खणून शहाणपण 

शोधू शकत नाहीत.
14 महासागर म्हणतो, माझ्याज�ळ शहाणपण नाही. सागर म्हणतो, माझ्याज�ळीही ते नाही.
15 तुम्ही शुध्द सोने देऊन शहाणपण वि�कत घेऊ शकत नाही. ते वि�कत घेण्यासाठी जगात ते�ढी चादंी 

नाही.
20 मग शहाणपणा कुठून येतो? समजूतदारपणा आपल्याला कुठे मिमळेल?
23 फक्त दे�ालाच शहाणपणाकडे नेणारा माग' माहीत आहे. फक्त दे�ालाच तो कुठे आहे ते माहीत आहे.
28 आणिण दे� लोकांना म्हणाला, “परमेश्वराची भीती बाळगा � त्याला मान द्या तेच शहाणपण आहे. �ाईट 

गोष्टी करु नका तोच समजूतदारपणा आहे.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. स्तोत्रसंविहता 119: 33, 34

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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33 परमेश्वरा, मला तुझे विनयम लिशक� आणिण मी त्यांचे पालन करीन.
34 मला तुझी लिशक�ण समजून घ्यायला मदत कर आणिण मी ती पूण'पणे पाळीन.

2. नीवितसूत्रे 2: 1-7

1 ला, मी ज्या गोष्टी सांगतो त्याचा स्�ीकार कर. माझ्या आज्ञा लक्षात ठे�.
2 ज्ञानाचे ऐक. आणिण ते समजून घेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा कर.
3 ज्ञानासाठी ओरड आणिण समजून घेण्यासाठी आ�ाज चढ�.
4 ज्ञानाचा चादंीसारखा शोध घे. गुप्तधनाप्रमाणे त्याचा शोध घे.
5 जर तू या गोष्टी केल्यास तर तू परमेश्वराला मान द्यायला लिशकशील. तू खरोखरच दे�ावि�षयी लिशकशील.
6 परमेश्वर ज्ञान देतो. ज्ञान आणिण समज त्याच्या मुखातून येते.
7 तो चांगल्या आणिण प्रामाणिणक माणसांना मदत करतो. सरळ मागा'�र चालणाऱ्या लोकांसाठी तो 

ढालीसारखा आहे.

3. 1 राजे 3: 3 (ला :), 5-7, 9-12 (ला ;)

3 शलमोनही आपले �डील दा�ीद यांनी सांविगतलेल्या स�' गोष्टींचे मन:पू�'क पालन करुन परमेश्वरा�रील 
आपले प्रेम प्रकट करीत असे. 

5 तो विगबोन येथे असतानाच परमेश्वराने एका रात्री त्याला स्�प्नात दश'न दिदले दे� म्हणाला, तुला काय ह�े 
ते माग मी ते देईन.

6 शलमोन तेव्हा म्हणाला, “तुझा से�क म्हणजेच माझे �डील यांच्या�र तुझी कृपा होती. ते तुझ्या 
म्हणण्याप्रमाणे �ागले. ते भलेपणाने आणिण योग्य मागा'ने जगले. त्याच्यानंतर त्याच्या मुलालाच गादी�र 
बस�ून तू मोठाच दयाळूपणा दाख�ला आहेस.

7 माझ्या �डीलांनंतर, परमेश्वर दे�ा, तू मला राजा केले आहेस. पण मी अजाण मुलासारखाच आहे. 
माझे कत'व्य बजा�ायला योग्य ते शहाणपण माझ्याज�ळ नाही.

9 तेव्हा राज्य करायला आणिण लोकांशी न्यायबुध्दीने �ागायला आ�श्यक ते शहाणपण तू मला दे. त्यामुळे
मला बऱ्या�ाईटामधील फरक समजेल. त्याखेरीज ए�ढ्या लोकां�र राज्य करता येणे अशक्य आहे.

10 शलमोनाने हे माविगतले याचा परमेश्वराला फार आनंद झाला
11 म्हणून दे� त्याला म्हणाला, तू स्�त:साठी दीघा'युष्य किकं�ा सुखसमृध्दी माविगतली नाहीस. तसेच शत्रूंचा 

विन:पात व्हा�ा असे म्हणाला नाहीस. तू फक्त न्यायबुध्दी आणिण वि��ेक याची मागणी केलीस.
12 तेव्हा तुझे मागणे मी मान्य करतो. तू ज्ञानी आणिण चाणाक्ष होशील तुला ए�ढे शहाणपण लाभेल की 

तुझ्यासारखा भूतकाळात कधी झाला नाही आणिण पुढे कधी होणार नाही.

4. यशया 11: 1-5

1 इशायाच्या बंुध्याला अंकुर फुटून �ाढू लागेल. ती फांदी इशायाच्या मुळाची असेल.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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2 परमेश्वराचा आत्मा त्या मुलात असेल. तो आत्मा त्याला सुज्ञपणा, समजूत, माग'दश'न आणिण सामथ्य' 
देईल. हा आत्मा परमेश्वराला जाणून घेण्यास � श्रध्दा ठे�ण्यास त्या मुलाला लिशक�ील.

3 परमेश्वराचे भय �ाटण्यातच त्या मुलाला आनंद �ाटेल. तो त्याच्या डोळ्यांना 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 प्रामाणिणकपणे � 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 आणिण त्या माणसांना फटके बसतील. त्याने दुष्टांना मारायचे ठरवि�ले, तर त्याच्या आजे्ञने 
त्यांना ठार मारले जाईल. 

5 चांगलुपणा � प्रामाणिणकपणा ह्या मुलाला सामथ्य' देईल. ते त्याचे संरक्षक क�च असतील.

5. मत्तय 2: 1 (येशू) (ला  1st ,)
1 यहूदीयातील बेथलहेम गा�ात येशूचा जन्म झाला. त्या�ेळी हेरोद राजा राज्य करीत होता.

6. लूक 2: 40-43 (ला ;), 46, 47, 52

40 बालक �ाढत होता, तो बल�ान झाला, तो ज्ञानाने परिरपूण' झाला आणिण दे�ाची कृपा त्याच्या�र होती.
41 प्रत्येक �षp त्याचे आई�डील �ल्हांडण सणासाठी यरुशलेमाला जात.
42 जेव्हा तो बारा �षाqचा झाला तेव्हा ते नेहमीप्रमाणे सणासाठी �र गेले.
43 सण संपल्या�र ते घरी परतत असता, येशू मात्र यरुशलेमातच राविहला.
46 असे घडले की, तीन दिद�सांनंतर तो त्यांना मंदिदरात सापडला, तो गुरुजनांच्यामध्ये बसून त्यांचे ऐकत 

होता � त्यांना प्रश्न वि�चारीत होता.
47 ज्यांनी त्याचे बोलणे ऐकले ते स�' त्याच्या समजबुद्धीमुळे आणिण उत्तरामंुळे चविकत झाले.
52 येशू ज्ञानाने आणिण शरीराने दे�ाच्या आणिण मनषु्यांच्या कृपेत �ाढला.

7. मत्तय 12: 22-28

22 मग काही माणसांनी एकाला येशूकडे आणले. तो मनुष्य आंधळा � मुका होता � त्याच्यामध्ये भूत होते.
येशूने त्या माणसाला बरे केले � तो बोलू लागला � पाहू लागला.

23 स�' लोक चविकत झाले, ते म्हणाले, हा दावि�दाचा पुत्र असेल काय?
24 परूश्यांनी लोकांना हे बोलताना ऐकले. परूशी म्हणाले, भुते काढण्यासाठी येशू बालजबूल सैतानाचे 

सामाथ्य' �ापरतो आणिण बालजबूल हा तर भुतांचा प्रमुख आहे.
25 परूशी कसला वि�चार करीत आहेत ते येशूला जाण�त होते. म्हणून येशू त्यांना म्हणाला, आपसात 

लढणारी राज्ये नाश पा�तात � फूट पडलेले शहर किकं�ा घर दिटकत नाही.
26 आणिण जर सैतानच सैतानला काढतो तर त्यांच्यात मतभेद आहे, त्यांच्यात फूट आहे मग त्याचे राज्य 

कसे दिटकेल?

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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27 आणिण मी जर बालजबुलाच्या सहाय्याने भुते काढतो तर तुमची मुले कोणाच्या सामथ्या'ने भुते काढतात.
म्हणून तमुचे स्�त:चे लोक तमु्हांला चूक ठरवि�तील.

28 परंतु मी जर दे�ाच्या साहाय्याने भुते काढतो तर दे�ाचे राज्य तुमच्यापयqत आले आहे हे विनश्र्चिwचत 
समजा.

8. 1 करिरंथकरांस (जसा), 10, 12

9 ... ज्याप्रमाणे पवि�त्र शास्त्र म्हणते, डोळ्यांनी पाविहले नाही, कानांनी ऐकले नाही, आणिण मनुष्याच्या 
अंत:करणाने जे उपजवि�ले नाही, ते दे�ाने त्याच्या�र प्रेम करणाऱ्यांसाठी तयार केले आहे.

10 परंतु दे�ाने ते आत्म्याच्या द्वारे आपणांस प्रकट केले आहे. कारण आत्मा हा प्रत्येक गोष्टीचा शौध घेतो,
ए�ढेच नव्हे तर तो दे�ाच्या सखोलतेच्या गुप्ततेचाही शोध घेतो.

12 परंतु आम्हांला जगाचा आत्मा मिमळाला नाही, तर दे�ापासूनचा आत्मा मिमळाला आहे. यासाठी की, 
दे�ाने ज्या गोष्टी फुकट दिदल्या आहेत त्यांचे आम्हांला ज्ञान व्हा�े.

9. विफलिलप्पैकरांस 2: 5

5 ख्रिFस्त येशूच्या ठायी जे वि�चार होते तसेच तमुचेही असू द्या.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 275 : 6-8 (ला 1st ,), 14-24

दै�ी वि�ज्ञानाचा प्रारंभ किबंदू हा आहे की ईश्वर, आत्मा, स�'व्यापी आहे आणिण दुसरे कोणतेही सामथ्य' किकं�ा 
मन नाही,

स�' पदाथ', बुद्धी, शहाणपण, अस्तिस्तत्�, अमरत्�, कारण आणिण परिरणाम ईश्वराचे आहेत. हे त्याचे गुणधम'
आहेत, अनंत दै�ी तत्त्�, प्रेमाचे शाश्वत प्रकटीकरण. कोणतेही शहाणपण शहाणपणाचे नाही तर त्याची बुद्धी
आहे. कोणतेही सत्य सत्य नाही, कोणतेही प्रेम संुदर नाही, जी�न हे जी�न नाही परंतु दै�ी आहे; चांगले
नाही, पण चांगले दे� देतो.

दै�ी तत्�मीमांसा,  जसे अध्यास्तित्मक समजातून प्रकट होते,  ते स्पष्टपणे दाख�ते की स�' काही मन आहे,
आणिण ते मन म्हणजे ईश्वर,  स�'शलिक्तमान,  स�'व्यापी,  स�'ज्ञान, -  म्हणजे स�' शक्ती,  स�' उपश्र्चिस्थती,  स�'
वि�ज्ञान. म्हणून स�' काही प्रत्यक्षात मनाचे प्रकटीकरण आहे.

2. 591 : 16-20
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विNस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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मन. फक्त मी, किकं�ा आम्ही; एकमे� आत्मा, आत्मा, दै�ी तत्�, पदाथ', जी�न, सत्य, प्रेम; एकच दे�; 
मनुष्यामध्ये जे आहे ते नाही, परंतु दै�ी तत्� किकं�ा दे�, ज्याची मनुष्य पूण' आणिण परिरपूण' अणिभव्यक्ती आहे; 
दे�ता, जी रूपरेषा दश'�ते परंतु बाह्यरेख्रिखत केलेली नाही.

3. 204 : 27 (मध्ये)-29

…वि�ज्ञानात असे कधीही म्हणता येत नाही की मनुष्याचे स्�तःचे एक मन आहे, जे ईश्वरापासून �ेगळे 
आहे, स�' मन आहे.

4. 478 : 14-17, 20-26

प्रश्न. - मेंदू वि�चार करतो आणिण मज्जातंतू अनुभ�तो आणिण पदाथा'त बुद्धी आहे का?

उत्तर द्या. - नाही, नाही, जर दे� खरा असेल आणिण मत्य' माणूस खोटा असेल. … जेव्हा पदाथ' बुद्धिद्धमान 
नसतो आणिण मेंदू वि�चार करू शकत नाही तेव्हा बुद्धी पदाथा'त कशी राहू शकते? पदाथ' मनाची काय� करू 
शकत नाही. त्रटुी म्हणते, "मी माणूस आहे;" परंतु हा वि�श्वास नश्वर आणिण �ास्तवि�क आहे. सुरु�ातीपासून 
शे�टपयqत, जे काही नश्वर आहे ते भौवितक मान�ी वि�श्वासांनी बनलेले आहे आणिण इतर कशाचेही नाही.

5. 2 : 23 (दे� बुद्धिद्धमत्ता आहे)-25

दे� बुद्धिद्धमत्ता आहे. आपण अनंत मनाला त्याला आधीच समजत नसलेल्या कोणत्याही गोष्टीची 
माविहती देऊ शकतो का?

6. 151 : 20-30

�ास्तवि�क माणसाचे प्रत्येक काय' दै�ी मनाने चाल�ले जाते. मान�ी मनाला मारण्याची किकं�ा बरे करण्याची 
शक्ती नाही आणिण दे�ाच्या माणसा�र त्याचे विनयंत्रण नाही. दै�ी मन ज्याने मनुष्याला बन�ले ते स्�तःची प्रवितमा
आणिण समानता राखते. मान�ी मन हे दे�ाच्या वि�रोधात आहे आणिण सेंट पॉलने घोविषत केल्याप्रमाणे ते थांब�ले
पाविहजे. जे काही खरोखर अस्तिस्तत्�ात आहे ते दै�ी मन आणिण त्याची कल्पना आहे आणिण या मनामध्ये संपूण' 
अस्तिस्तत्� सुसं�ादी आणिण शाश्वत आढळते. सरळ आणिण अरंुद माग' म्हणजे हे सत्य पाहणे आणिण मान्य करणे, 
या सामथ्या'चे पालन करणे आणिण सत्याच्या नेतृत्त्�ाचे अनुसरण करणे.

7. 206 : 6-14

मनुष्या�र राज्य करण्याचा हा आध्यास्तित्मक जाणिण�ेचा प्रांत आहे. भौवितक, चुकीचे, मान�ी वि�चार 
शरीरा�र आणिण त्याद्वारे दोन्ही हानीकारकपणे काय' करतात.
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इच्छाशक्ती स�' �ाईटाला सक्षम आहे. ते आजारी लोकांना कधीही बरे करू शकत नाही, कारण ती 
अनीवितमानांची प्राथ'ना आहे; तर भा�नांचा व्यायाम - आशा, वि�श्वास, प्रमे - ही नीवितमानांची प्राथ'ना 
आहे. इंदि�यांऐ�जी वि�ज्ञानाने चाल�लेली ही प्राथ'ना, आजारी लोकांना बरे करते.

8. 315 : 3-10

"मी आणिण माझे विपता एक आहोत" या आमच्या गुरुच्या या म्हणीने त्याला रब्बींच्या शैक्षणिणक 
धम'शास्त्रापासून �ेगळे केले. दे�ाबद्दलची त्याची चांगली समज त्यांना फटकारणारी होती. त्याला फक्त एका
मनाची माविहती होती आणिण त्याने दुसऱ्या�र कोणताही दा�ा केला नाही. त्याला माविहत होते की अहंकार हे 
शरीराऐ�जी मन आहे आणिण ते �व्य, पाप आणिण �ाईट हे मन नव्हते आणिण या दै�ी वि�ज्ञानाबद्दलच्या त्याच्या
समजामुळे त्याच्या�र युगाचा भंग झाला.

9. 216 : 11-18

अहंकार हे मन आहे, आणिण एकच मन किकं�ा बुद्धिद्धमत्ता आहे हे समजून घेणे, नश्वर इंदि�यांच्या चुका नष्ट 
करण्यासाठी आणिण अमर इदंि�य सत्याचा पुर�ठा करण्यासाठी एकाच �ेळी सुरू होते. ही समज शरीराला 
सुसं�ादी बन�ते; हे नसा, हाडे, मेंदू इत्यादींना स्�ामी ऐ�जी नोकर बन�ते. जर मनुष्य दै�ी मनाच्या विनयमाने 
शालिसत असेल तर त्याचे शरीर सा�'कालिलक जी�न आणिण सत्य आणिण प्रेमाच्या अधीन आहे.

10.   128 : 11-19

मान�ी मन, या अध्यास्तित्मक समजाने ओतप्रोत, अमिधक ल�मिचक बनते, जास्त सहनशक्ती करण्यास सक्षम 
होते, स्�तःपासून काहीसे विनसटते आणिण कमी वि�श्रांतीची आ�श्यकता असते. माणसाच्या सुप्त क्षमता आणिण 
शक्यता वि�कलिसत करण्याच्या वि�ज्ञानाचे ज्ञान. हे वि�चारांचे �ाता�रण �ाढ�ते, मनुष्यांना व्यापक आणिण उच्च 
क्षेत्रांमध्ये प्र�ेश देते. हे वि�चार�ंताला त्याच्या अंतर्दृ'ष्टी आणिण दूरदशpतेच्या मळू ह�ेत �ाढ�ते.

11.   191 : 4-13, 16-20

एकापके्षा जास्त मन, एकापेक्षा जास्त दे� आहेत या भ्रमाचा मनुष्याने त्याग केल्यामुळे, दे�ाच्या प्रवितमेतील 
मनुष्य प्रकट होईल, आणिण हा शाश्वत मनुष्य त्या प्रवितरूपामध्ये कोणत्याही भौवितक घटकाचा समा�ेश 
करणार नाही.

भौवितक म्हणून, सैद्धांवितक जी�न-आधार हा अस्तिस्तत्�ाचा चुकीचा समज असल्याचे आढळून आले आहे, 
मनुष्याचे आध्यास्तित्मक आणिण दै�ी तत्त्� मान�ी वि�चारां�र डोका�ते आणिण त्याला "लहान मूल कुठे होते" - 
अगदी न�ीन-जुन्याच्या जन्मापयqत घेऊन जाते. कल्पना, अस्तिस्तत्�ाच्या आध्यास्तित्मक अथा'साठी आणिण 
जी�नात काय समावि�ष्ट आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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मान�ी वि�चाराने स्�तःला स्�तःला लादलेल्या भौवितकता आणिण बंधनातून मुक्त केले पाविहजे. हे यापुढे डोके, 
हृदय किकं�ा फुफ्फुसांना वि�चारू नये: मनुष्याच्या जी�नाची शक्यता काय आहे? मन लाचार नाही. बुद्धिद्धमत्ता 
गैर-बुद्धिद्धमत्तेपुढे विन:शब्द नसते.

12.   180 : 25-30

जेव्हा मनुष्य दे�ाद्वारे विनयंवित्रत केला जातो, सदै� उपश्र्चिस्थत असलेले मन जे स�' गोष्टी समजून घेते, मनुष्याला
हे माविहत असते की दे�ासह स�' काही शक्य आहे. या द्धिज�ंत सत्याकडे जाण्याचा एकमे� माग', जो आजारी
लोकांना बरे करतो, ख्रिFस्त येशूने लिशक�लेल्या आणिण दाखवि�ल्याप्रमाणे दै�ी मनाच्या वि�ज्ञानामध्ये सापडतो.

13.   276 : 1-11

एक दे� असणे, एक मन आजारी लोकांना बरे करणारी शक्ती उलगडून दाख�ते आणिण पवि�त्र शास्त्रातील 
या �चनांची पूत'ता करते, "तुला बरे करणारा मी परमेश्वर आहे," आणिण "मला खंडणी मिमळाली आहे." 
जेव्हा दै�ी आज्ञा समजल्या जातात, तेव्हा ते सह�ासाचा पाया उलगडतात, ज्यामध्ये एक मन दुसऱ्याशी 
युद्ध करत नाही, परंतु पवि�त्र शास्त्राच्या आजे्ञनुसार स�ाqचा एक आत्मा, दे�, एक बुद्धिद्धमान स्त्रोत आहे: 
"हे मन आपल्या मनात असू द्या. तू, जो ख्रिFस्त येशूमध्ये देखील होतास." मनषु्य आणिण त्याचा विनमा'ता दै�ी
वि�ज्ञानामध्ये परस्परसंबंमिधत आहेत आणिण �ास्तवि�क चेतना के�ळ ईश्वराच्या गोष्टींबद्दल जाणते.

14.   231 : 30-2

मनुष्य, त्याच्या विनमा'त्याद्वारे शालिसत, दुसरे कोणतेही मन नसलेले, - "स�' गोष्टी त्याच्या [दे�ाचे �चन] द्वारे 
बनवि�ल्या गेल्या आहेत; आणिण जे काही बन�ले गेले ते त्याच्यालिश�ाय विनमा'ण झाले नाही" - इव्हेंजेलिलस्टच्या 
वि�धाना�र आधारिरत आहे. पाप, आजारपण आणिण मृत्यू�र वि�जय मिमळ�ू शकतो.

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 शब्द स�' मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच' मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4
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हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच'च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रिFश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच'मधील सदस्यांनी
दररोज स�' प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा'ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ'ना
करा�ी.

चच' मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत'व्याची सतक' ता

आNमक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
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.

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

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस'मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


