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सोनेरी मजकूर:  याकोब 1 : 18

"सत्याच्या संदेशाद्वारे आपण त्याची मुले व्हा�े ही त्याची इच्छा पूण% होण्यासाठी आपली विन�ड केली आहे.
विपत्याने विनमा%ण केलेल्या स�% गोष्टींमध्ये आपण प्रथम फळ व्हा�े यासाठी त्याने असे केले."

उत्तरदायी �ाचन: स्तोत्रसंविहता 1: 1-3, 6
स्तोत्रसंविहता 92: 12-14
स्तोत्रसंविहता 86: 11

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 शिशक�ण आ�डते तो त्याबद्दल रात्रंदिद�स वि�चार करत असतो.
3 त्यामुळे तो माणूस ओढ्याच्या कडेला ला�लेल्या झाडासारखा शशिDशाली होऊ शकतो तो 

योग्य�ेळी फळे येणाऱ्या झाडासारखा असतो तो पाने असलेल्या � न मरणाऱ्या झाडासारखा 
असतो तो जे काही करतो ते यशस्�ी होते.

6 का? कारण परमेश्वर चांगल्यांचे रक्षण करतो आणिण �ाईटाचे विनदा%लन करतो.
12 परंतु चांगला माणूस �ाढणाऱ्या खजुराच्या झाडाप्रमाणे असतो.चांगला माणूस लबानोनमधल्या 

मोठ्या दे�दार �ृक्षासारखा असतो.
13 चांगली माणसे परमेश्वराच्या मंदिदरात ला�लेल्या मजबूत �ृक्षासारखी असतात. आमच्या दे�ाच्या 

मदंिदरातील अंगणात ती झपाट्याने �ाढतील.
14 ते जुने झाल्या�रही फळे देत राहातील. ते सशD विहरव्या झाडासारखे असतील.
11 परमेश्वरा, मला तुझे माग% शिशक�. मी तुझी सत्ये जाणे, तुझी सत्ये पाळीन.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Xप्चस%मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. यशया 55 : 1, 3 (से 3rd ,), 8-11

1 तहानलेल्यांनो, या आणिण पाणी प्या. तुमच्याज�ळ पैसा नसला तरी काळजी करू नका. या आणिण 
पोटभर खा, प्या. अन्न आणिण मद्य ह्यासाठी पैसे पडणार नाहीत.

3 मी काय सांगतो ते लक्ष देऊन ऐका. म्हणजे तुम्ही जगाल तमु्ही माझ्याकडे या. मी तुमच्याशी 
चिचरकालासाठी करार करीन. हा करार मी दा�ीदबरोबर केलेल्या करारासारखा असेल. मी दा�ीदला 
�चन दिदले होते की मी अखंड त्याच्या�र प्रमे करीन � त्याच्या�र वि�श्वास ठे�ीन. तमु्ही त्या करारा�र 
वि�श्वास ठे�ू शकता.

8 परमेश्वर म्हणतो, तुमचे वि�चार माझ्यासारखे नाहीत. तुमचे माग% माझ्या मागाgसारखे नाहीत.
9 स्�ग% पथृ्�ीपेक्षा उंच आहे. त्याचप्रमाणे माझे माग% आणिण वि�चार तुमच्यापेक्षा उच्च आहेत. परमेश्वर स्�त:

असे म्हणाला.
10 पाऊस �ा बफ%  आकाशातून पडल्या�र पुन्हा आकाशात जात नाही तर तो जमीन णिभजवि�तो, नंतर 

जचिमनीतून रोपे अंकुरतात आणिण �ाढतात. त्यापासून शेतकऱ्यांना बी चिमळते आणिण लोकांना धान्य 
चिमळते. धान्याची लोक भाकरी करतात.

11 तसेच माझ्या तोंडातून विनघालेले शब्द परत येत नाहीत तर त्या शब्दाप्रमाणे गोष्टी घडतात. म्हणजेच 
माझे शब्द मला पाविहजे असलेल्या गोष्टी घड�ून आणतात. मी त्यांना ज्या गोष्टी करण्यासाठी 
पाठवि�लेले असते त्या गोष्टी करण्यात ते यशस्�ी होतात.

2. मत्तय 13: 1

1 त्याच दिद�शी येशू घराबाहेर पडून सरो�राच्या काठी जाऊन बसला.

3. लूक 8: 4-8, 11-15

4 जेव्हा मोठा जनसमुदाय जमत असे � प्रत्येक गा�ातून लोक त्याच्याकडे येत असत, तेव्हा येशू 
बोधकथांचा उपयोग करुन बोलत असे:

5 एक शेतकरी आपले बी पेरायला गेला. तो पेरत असताना काही बी रस्त्या�र पडले � ते तुडवि�ले गेले. 
आकाशातील पक्ष्यांनी ते खाऊन टाकले.

6 काही बी खडकाळ जचिमनी�र पडले आणिण उग�ल्या�र �ाळून गेले कारण त्यात ओला�ा नव्हता.
7 काही बी काटेरी झुडुपात पडले. काटेरी झुडुपे त्याच्याबरोबर �ाढली � त्याची �ाढ खंुटवि�ली.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Xप्चस%मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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8 काही बी चांगल्या जचिमनी�र पडले. ते उग�ले, �ाढले � जे पेरले होते त्यापके्षा शंभर पट पीक जास्त 
आल. या बोधकथा सांगत असता तो मोठ्याने म्हणाला,“ज्याला ऐकण्यास कान आहेत, त्याने 
ऐका�े!

11 बोधकथेचा अथ% पुढीलप्रमाणे आहे. बी हे दे�ाचा संदेश आहे.
12 आणिण जे बी �ाटे�र पडले ते जे ऐकतात त्याचे दश%क आहेत. नंतर सैतान येतो आणिण त्यांच्या 

हृदयातील बी घेऊन जातो, यासाठी की त्यांनी वि�श्वास ठे�ू नये � त्यांचे तारण होऊ नये.
13 जे बी खडका�र पडते ते असे आहे की, ते ऐकतात आणिण आनदंाने संदेश ग्रहण करतात. पण त्यांना 

मूळ नसते. ते काही �ेळ वि�श्वास ठे�तात पण परीक्षेच्या �ेळी दे�ापासून दूर जातात.
14 जे बी काटेरी झुडुपात पडलेले असते ते दश%वि�ते की, ते ऐकतात परंतु आपल्या मागा%ने जात असता 

काळजी, श्रीमंती, जी�नातील सुखे यांनी ते खंुटवि�ले जाते, ते पक्� फळ देत नाही.
15 चांगल्या जचिमनीतील बी दश%वि�ते की, ते चांगल्या � प्रामाणिणक अंत:करणाचे आहेत ते �चन ऐकतात, 

ग्रहण करतात � धीराने फळ देतात.

4. मत्तय 13 : 31-35

31 मग येशूने त्यांना आणखी एक बोधकथा सांविगतली. तो म्हाणाला, स्�गा%चे राज्य मोहरीच्या दाण्यासारखे
आहे, तो एका माणसाने घेऊन आपल्या शेतात पेरला.

32 मोहरीचा दाणा स�% दाण्यांहून लहान आहे. पण तो त्याचे झाड मात्र खूप मोठे येते. इतके की, 
आकाशातील पाखरे येऊन त्याच्या फादं्यां�र राहतात.

33 मग येशूने लोकांना आणखी एक दाखला सांविगतला, स्�गा%चे राज्य खचिमरासारखे आहे. ते एका स्त्रीने 
घेतले � तीन मापे विपठामध्ये ठे�ले तेव्हा ते स�% पीठ फुगले.

34 लोकांना बोध करण्यासाठी येशूने नेहमीच गोष्टींचा उपयोग केला.
35 ते यासाठी की, संदेष्ट्यांनी जे सावंिगतले होते ते पूण% व्हा�े. ते असे की, गोष्टी सांगायला मी आपले तोंड 

उघडीन, जगाच्या स्थापनेपासून गुप्त राविहलेल्या गोष्टी मी बोलेन.

5. लूक 9: 1, 2, 6

1 शूने बारा शिशष्यांना एकत्र बोलावि�ले, आणिण त्याने त्यांना स�% भुतां�र सामथ्य% � अचिधकार दिदला. आणिण 
त्यांना त्याने रोग बरे करण्याचे सामथ्य% दिदले.

2 नंतर त्याने त्यांना दे�ाच्या राज्याची घोषणा करण्यास � रोग्यांना बरे करण्यास पाठवि�ले.
6 ते विनघाल्यानंतर स�% गा�ातून सु�ाता% सांगत � लोकांचे रोग बरे करीत गेले.

6. 2 करिरंथकरांस 9: 6 (तो), 7 (ला ;), 8, 10 (ला ;), 11

6 हे लक्षात ठे�ा: जो हात राखून पेरतो तो त्याच मापाने कापणी करील, आणिण जो उदार हाताने पेरील तो 
त्याच मापाने कापणी करील.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Xप्चस%मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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7 प्रत्येक माणसाने अंत:करणात ठरवि�ल्याप्रमाणे द्या�े, खेदाने किकं�ा बळजबरीने देणे भाग पडते म्हणून 
देऊ नये. कारण आनदंाने देणाऱ्या�र दे� प्रमे करतो.

8 आणिण दे� तुम्हाला कृपेने वि�पुल देण्यास समथ% आहे. यासाठी की स�% गोष्टीत स�% �ेळी, तुम्हांला 
वि�पुलता चिमळेल आणिण चांगल्या कामसाठी अचिधक तत्पर व्हाल.

9 असे शिलविहले आहे: तो गरीबांना उदारहस्ते देतो, त्याची दया अनंतकाळपयgत राहील.
10 जो पेरणाऱ्याला बी � खाणऱ्याला अन्न पुरवि�तो, तो तुम्हाला पेरायला बी पुर�ील आणिण ते अनेकपट 

करील. आणिण तुमच्या नीवितमत्�ाची फळे �ाढ�ील.
11 स�% प्रकारच्या उदारपणाकरिरता प्रत्येक गोष्टीत धन�ान व्हाल. यामुळे तमु्हीदेखील उदारपणे द्या�े 

ज्यामुळे दे�ाची स्तवुित होईल.

7. 1 पते्र 2: 11-14 (ला 1st,), 15

11 विप्रयजनहो, मी तुम्हाला तुम्ही जणू काय प्र�ासी आणिण या जगात परके असल्यासारखा बोध करतो
की, तुमच्या आत्म्याच्या वि�रुद्ध नेहमी लढत राहणाऱ्या शारीरिरक �ासनांपासून तुम्ही दूर राहा.

12 जरी वि�देशी लोक तुमच्या�र टीका करतात आणिण अपराध केल्याबद्दल दोष देतात तरी तमु्ही 
आपले �ागणे इतके चांगले ठे�ा की, तुमची चांगली कामे पाहून वि�देशी लोकांनी दे�ाच्या परत 
येण्याच्या दिद�शी त्याला गौर� द्या�े.

13 प्रभुकरिरता प्रत्येक मान�ी अचिधकाऱ्याच्या अधीन असा राजाच्या अधीन असा, जो स�xच्च 
अचिधकारी आहे .

14 आणिण राज्यपालांच्या अधीन असा.
15 म्हणून जेव्हा तुम्ही चांगले काम करता तेव्हा मूख% लोकांचे अविबचारी बोलणे तुम्ही बंद करता आणिण 

हीच दे�ाची इच्छा आहे.

8. 1 पते्र 3: 8, 9

8 शे�टी सारांश हा की, तमु्ही स�%जण एकमेकांशी वि�चार � भा�ना यांच्या ऐक्याने, सहानुभूतीने 
आपल्या भाऊबविहणींशी प्रमेाने, दयाळूपणे आणिण नम्रतेने राहा.

9 �ाइटाची परतफेड �ाइटाने करु नका, किकं�ा अपमानाची फेड अपमानाने करु नका. उलट, त्या 
व्यDीसाठी दे�ाकडे आशी�ा%द मागा. कारण दे�ाने तमु्हाला हे करण्यासाठीच बोलावि�ले होते. 
यासाठी की, तुम्हाला दे�ाचा आशी�ा%दाचा �ारसा चिमळा�ा.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 293 : 28-31

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Xप्चस%मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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ख्रिPश्चन वि�ज्ञान सत्य आणिण त्याची स�xच्चता, सा�%वित्रक सुसं�ाद, दे�ाची संपूण%ता, चांगले आणिण �ाईटाचे 
शून्यता प्रकाशात आणते.

2. 322 : 31-5

स्�तःची चूक दूर करण्यापेक्षा सत्याची इच्छा करणे सोपे आहे. मनषु्य ख्रिPश्चन वि�ज्ञानाची समज शोधू 
शकतात, परंतु ते त्यांच्यासाठी प्रयत्न केल्याशिश�ाय ख्रिPश्चन वि�ज्ञानातून तथ्ये चिमळ�ू शकणार नाहीत. या 
कलहात स�% प्रकारच्या चुका सोडण्याचा आणिण चांगल्याशिश�ाय दुसरे कोणतेही चैतन्य न बाळगण्याचा प्रयत्न 
असतो.

3. 4: 12-24 (ला ;)

नेहमी चांगले राहण्यासाठी नेहमीची धडपड ही अखंड प्राथ%ना आहे. त्याचे हेतू ते आणलेल्या आशी�ा%दामंध्ये 
प्रकट होतात, - आशी�ा%द जे ऐकण्यायोग्य शब्दात मान्य केले नसले तरीही, प्रमेाचे भागीदार बनण्याची आपली
पात्रता प्रमाणिणत करतात.

आपण दे�ा�र प्रीती करा�ी असे फD वि�चारल्याने आपण त्याच्या�र प्रमे करू शकत नाही; परंतु अचिधक 
चांगले आणिण पवि�त्र होण्याची तळमळ, दैनदंिदन सा�ध राहण्यात आणिण दै�ी चरिरत्र अचिधक आत्मसात 
करण्याच्या प्रयत्नात व्यD केली गेली आहे, जोपयgत आपण त्याच्या प्रवितरूपात जागृत होत नाही तोपयgत 
आपल्याला नव्याने आकार देईल. दै�ी स्�रूपाच्या प्रात्यणिक्षकातून आपण ख्रिPस्ती धमा%च्या वि�ज्ञानापयgत 
पोहोचतो;

4. 323 : 13-16

अचिधक पकडण्यासाठी,  आपल्याला  आधीपासूनच माविहत असलेल्या  गोष्टी  आचरणात आणल्या  पाविहजेत.
आपण हे लक्षात ठे�ले पाविहजे की सत्य जेव्हा समजले जाते तेव्हा ते प्रदर्शिशंत होते आणिण ते प्रदर्शिशंत होईपयgत
चांगले समजत नाही.

5. 361 : 23-30 (ला ,)

दै�ी वि�ज्ञानाची मान�ी धारणा, तथाविप, मया%दिदत, वि�ज्ञान होण्यासाठी आणिण प्रात्यणिक्षकांच्या अधीन 
राहण्यासाठी योग्य असणे आ�श्यक आहे. अनंत सत्याचा एक जंतू, जरी स्�गा%च्या राज्यात पथृ्�ी�रील उच्च 
आशा आहे, परंतु जोपयgत दे� बीजासाठी माती तयार करत नाही तोपयgत तो नाकारला जाईल आणिण त्याची 
किनंदा केली जाईल. जे पेरल्या�र अमर फळ येते ते मान�जातीला समृद्ध करते तेव्हाच ते समजले जाते.

6. 272 : 3-8

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Xप्चस%मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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सत्य समजण्याआधी सत्याचा आध्यात्मित्मक अथ% प्राप्त झाला पाविहजे. आपण प्रामाणिणक, विनस्�ाथ�, प्रमेळ
आणिण नम्र आहोत तेव्हाच ही भा�ना आत्मसात केली जाते. "प्रामाणिणक आणिण चांगल्या हृदयाच्या" 
मातीत बी पेरले पाविहजे; अन्यथा ते फारसे फळ देत नाही, कारण मान�ी स्�भा�ातील स्�ाइविनश घटक ते 
उपटून टाकतात.

7. 535 : 1-5

सत्याचे बीज आणिण त्रटुीचे बीज, वि�श्वास आणिण समज, - होय, आत्म्याचे बीज आणिण पदाथा%चे बीज - हे गहू
आणिण शेंडे आहेत जे �ेळ �ेगळे होतील, एक जाळले जाईल, दुसरे असेल. स्�ग�य दिठकाणी एकत्र केले.

8. 428 : 8-12

खोट्या वि�श्वासाचा आणिण भौवितक पुराव्यांचा वि�चार काढून टाकणे जेणेकरून अत्मिस्तत्�ाची आध्यात्मित्मक तथ्ये 
प्रकट होतील, - ही एक मोठी प्राप्ती आहे ज्याद्वारे आपण खोटे दूर करू आणिण सत्याला स्थान देऊ.

9. 418 : 5-11, 20-32

जी�न,  पदाथ% किकं�ा बुद्धिद्धमत्ता पदाथा%त असू शकते या त्रटुीच्या वि�रोधाभासी असण्याच्या सत्याला चिचकटून
राहा. सत्याची प्रामाणिणक खात्री आणिण दै�ी वि�ज्ञानाच्या अपरिर�त%नीय, अवि�चल आणिण वि�शिशष्ट प्रभा�ाची स्पष्ट
समज देऊन वि�न�णी करा. मग, जर तुमची विनष्ठा तमुच्या याचिचकेच्या सत्यतेच्या अध्या% समान असेल तर तुम्ही
आजारी लोकांना बरे कराल.

सत्य होकाराथ� आहे आणिण सुसं�ाद प्रदान करते. स�% आचिधभौवितक तक% शास्त्र सत्याच्या या साध्या विनयमाने
प्रेरिरत आहे, जे स�% �ास्तवि�कता विनयंवित्रत करते. तुम्ही �ापरत असलेल्या सत्य युशिD�ादांद्वारे आणिण वि�शेषत:
सत्य आणिण प्रेमाच्या भा�नेने, ज्याचे तमु्ही मनोरंजन करता, तुम्ही आजारी लोकांना बरे कराल.

त्रुटी नष्ट करण्याच्या तुमच्या प्रयत्नांमध्ये नैवितक आणिण शारीरिरक वि�श्वास समावि�ष्ट करा. स�% प्रकारच्या �ाईट
गोष्टी काढून टाका. "प्रत्येक प्राण्याला सु�ाता%  सांगा."  प्रत्येक प्रकारच्या चुकांना सत्य बोला.  ट्यूमर,  व्रण,
क्षय, जळजळ, �ेदना, वि�कृत सांधे, जागृत स्�प्न-सा�ली आहेत, नश्वर वि�चारांच्या गडद प्रवितमा आहेत, जे
सत्याच्या प्रकाशापुढे पळून जातात.

10.   419 : 4-16

तुमचा खरा माग% म्हणजे शत्रूचा नाश करणे आणिण क्षते्र दे�, जी�न, सत्य आणिण प्रेम यांच्या�र सोडणे, हे 
लक्षात ठे�णे की के�ळ दे� आणिण त्याच्या कल्पना �ास्तवि�क आणिण सुसं�ादी आहेत.

जर तमुच्या रुग्णाला कोणत्याही कारणास्त� पुन्हा दुखापत झाली असेल तर, सत्यात कोणतीही प्रवितविXया 
असू शकत नाही हे जाणून मानशिसक आणिण धैया%ने कारण पूण% करा. रोग, पाप किकं�ा भीती या दोघांमध्येही रोग
किकं�ा पुन्हा पडण्याची शDी नाही. रोगाकडे स्�तःला विफर�ण्याची किकं�ा एका रूपातून दुसऱ्या रूपात 

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Xप्चस%मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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बदलण्याची बुद्धी नसते. रोग हलला तर मन, काही फरक पडत नाही, हल�ा; त्यामुळे तुम्ही ते हल�ा याची 
खात्री करा. प्रत्येक प्रवितकूल परिरस्थिस्थतीला गुरु म्हणून सामोरे जा.

11.   183 : 17 (द)-18, 26-29

…सत्याची �ैध आणिण एकमे� संभाव्य विXया म्हणजे सुसं�ाद विनमा%ण करणे.

सत्य स�% दुष्कृत्ये आणिण भौवितक�ादी पद्धतींना �ास्तवि�क आध्यात्मित्मक कायद्याने बाहेर टाकते, - जो कायदा 
अंधांना दृष्टी देतो, बविहयाgना ऐकतो, मुक्यांना आ�ाज देतो, लंगड्याला पाय देतो.

12.   232 : 26-31

सत्याच्या पवि�त्र गाभाऱ्यात गंभीर आयातीचे आ�ाज आहेत, परंतु आपण त्याकडे लक्ष देत नाही. आपल्या 
जी�नातील तथाकशिथत सुख-दुःख जेव्हा नाहीसे होतात तेव्हाच आपल्याला त्रटुीचे दफन आणिण आध्यात्मित्मक 
जी�नात पुनरुत्थानाची विनर्वि�ं�ाद चिचन्हे दिदसतात.

13.   496 : 9 (वि�चारा)-14

स्�तःला वि�चारा: मी जी�न जगत आहे जे परम चांगले आहे? मी सत्य आणिण पे्रमाच्या उपचार शDीचे प्रदश%न
करत आहे? तसे असल्यास, "परिरपूण% दिद�सापयgत" माग% उजळ होईल. दे�ाची समज माणसाला काय चिमळते
हे तुमचे फळ शिसद्ध करेल.

14.   326 : 16-22

नीट जगण्याचा हेतू आणिण हेतू आता चिमळू शकतो. हा मुद्दा जिजंकला, तुम्ही जशी सुरु�ात केली होती. तमु्ही 
ख्रिPश्चन सायन्सच्या अंकांच्या सारणीपासून सुरु�ात केली आहे, आणिण चुकीच्या हेतूशिश�ाय काहीही तुमच्या 
प्रगतीमध्ये अडथळा आणू शकत नाही. खऱ्या हेतूने काय% करणे आणिण प्राथ%ना करणे, तुमचा विपता माग% 
उघडेल. "तमु्ही सत्याचे पालन करू नये म्हणून तमु्हाला कोणी अड�ले?"

दैविनक कत%व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ%ना

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Xप्चस%मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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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

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच%च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिDक आसDीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रिPश्चन �ै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

आXमक मानशिसक 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 ख्रिPश्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Xप्चस%मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


