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सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंवि�ता 62 : 11

"फक्त एकाच गोष्टी�र भर�सा ठे�ण्यासारखा आ�े असे दे� म्�णतो शक्ती दे�ापासून येते."

उत्तरदायी �ाचन: मत्तय 26: 1-4
यो�ान 19: 1, 9-1
प्रकटीकरण 19: 6

1 शूने या स�1 बोधकथा सांगण्याचे संपवि�ल्यानंतर तो त्याच्या शिशष्यांना म्�णाला,
2 पर�ा �ल्�ांडणाचा सण आ�े �े तुम्�ांला मा�ीत आ�े. आणिण मनुष्याचा पुत्र �धस्तंभा�र खिखळून 

जिज�े मारला जाण्यासाठी शत्रूच्या �ाती धरून दिदला जाईल.
3 मग मुख्य याजक आणिण लोकांचे �डील, प्रमुख याजकाच्या घरी जमले. प्रमुख याजकाचे ना� 

कयफा �ोते.
4 सभेत त्यांनी धूत1पणे येशूला अटक करण्याचा आणिण जिज�े मारण्याच्या कट केला.
1 मग विपलाताने येशूला नेऊन फटके मारण्याची आज्ञा दिदली.
9 आणिण तो आत राज�ाड्यात परत गेला. येशूला त्याने वि�चारले, तू कोठून आला आ�ेस? पण येशूने

त्याला उत्तर दिदले ना�ी.
10 विपलात म्�णाला, तू माझ्याशी बोलण्यास नकार देतोस काय? तुला �धस्तंभा�र खिखळण्याची किकं�ा 

मुक्त करण्याची ताकद मला आ�े, �े तुला समजत ना�ी का?
11 येशूने उत्तर दिदले, जर �रून अधिधकार देण्यात आला नसता, तर तुला माझ्या�र अधिधकार नसता. 

म्�णून ज्याने मला तुझ्या स्�ाधीन केले तो म�ान पापाचा दोषी आ�े.
6 नंतर मोठ्या लोकसमदुायाच्या गज1नेसारखा आ�ाज मी ऐकला, तो आ�ाज म�ापूराच्या आणिण 

मेघांच्या मोठयागडगडाटासारखा �ोता. तो लोकसमदुास असे मोठ्याने म्�णत �ोता की: �ालेलुया!
कारण आमच्या स�1समथ1 दे�ाने सत्ता गाजवि�ण्यास सुरु�ात केली आ�े.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड खिQश्चन सायन्स चच1ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण खिQश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस1मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. 1 इवित�ास 29: 11-13

11 मवि�मा, पराUम, शोभा, वि�जय आणिण सन्मान �ी स�1 तुझीच आ�ेत कारण स्�ग1 - पथृ्�ी�र जे जे 
का�ी आ�े ते तुझेच आ�े. परमेश्वरा, �े राज्य तुझेच आ�े. या सागळ्यांचा शास्ता आणिण मुकुटमणी तूच 
आ�ेस.

12 �ैभ� आणिण सन्मान यांचा स्रोत तूच. स�ाc�र तुझा अधिधकार आ�े. सत्ता आणिण सामथ्य1 तुझ्या �ातांत 
एक�टले आ�े. कोणाला�ी थोर आणिण बल�ान करणे तुझ्याच �ातात आ�े.

13 दे�ा, आम्�ी तुझे आभार मानतो आणिण तुझ्या प्रतापी ना�ाची स्तुती करतो.

2. अन�ुाद 4: 7, 9, 39, 40

7 आपण आपला दे� परमेश्वर ह्याचा धा�ा करतो तेव्�ा तो आपल्या ज�ळच असतो, असे कोणत्या 
राष्ट्राचे आ�े बरे?

9 पण तुम्�ी �े डोळ्यांत तेल घालून जपले पावि�जे. ना�ी तर तुम्�ी ज्या गोष्टी पावि�ल्या आ�ेत त्या वि�सरुन 
जाल. आपल्या मुला नात�ंडांना त्याची मावि�ती द्या.

39 तेव्�ा, �र आकाशात आणिण खाली पथृ्�ी�र परमेश्वर �ाच दे� आ�े, दुसरा कोणी�ी ना�ी. �े आज तुम्�ी
नीट समजून घ्या � लक्षात ठे�ा.

40 आज मी तमु्�ाला त्याचे विनयम � आज्ञा सांगणार आ�े, त्या पाळा. त्याने तमुचे � तमुच्या मुलाबाळांचे 
भले �ोईल. तुमच्या परमेश्वर दे�ाने दिदलेल्या प्रदेशात तमुचे �ास्तव्य दीघ1काळ रा�ील. तो प्रदेश 
कायमचा तुमचाच �ोईल.

3. अन�ुाद 5: 6, 7

6 मी परमेश्वर, तुमचा दे� आ�े. धिमसरमध्ये तुम्�ी गुलामीत �ोतात तेथून मी तुम्�ाला बा�ेर काढले. तुम्�ी 
आता या आज्ञा पाळा.

7 माझ्याखेरीज दुसऱ्या कोणाची�ी तुम्�ी उपासना करता कामा नये.

4. स्तोत्रसंवि�ता 91: 9-16

9 कारण तुम्�ी परमेश्वरा�र वि�श्वास ठे�ता. परात्पर दे�ाला तुम्�ी तुमची सुरणिक्षत जागा बन�ले आ�े.
10 तुमचे का�ी�ी �ाईट �ोणार ना�ी. तुमच्या घरात रोगराई असणार ना�ी.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड खिQश्चन सायन्स चच1ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण खिQश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस1मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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11 दे� तुमच्यासाठी त्याच्या दूतांना आज्ञा देईल आणिण तमु्�ी जिजथे जिजथे जाल वितथे ते तुमचे रक्षण करतील.
12 तुम्�ाला दगडाची ठेच लागू नये म्�णून ते त्यांच्या �ातांनी तमु्�ाला धरतील.
13 तुमच्याज�ळ सिसं�ा�रुन आणिण वि�षारी सापां�रुन चालण्याची शक्ती असेल.
14 परमेश्वर म्�णतो, जर एखादा माणूस माझ्या�र वि�श्वास ठे�ेल, तर मी त्याचे तारण करीन. जे माझे 

अनुयायी माझी उपासना करतात त्यांचे मी रक्षण करतो.
15 माझे भक्त मला मदतीसाठी �ाक मारतात आणिण मी त्यांना ओ देतो. ते संकटात असतील तेव्�ा मी 

त्यांच्याज�ळ असेन. मी त्यांची सुटका करीन आणिण त्यांना मान देईन.
16 मी माझ्या भक्तांना खूप आयुष्य देईन. आणिण त्यांना �ाच�ीन.

5. लूक 4: 14, 15, 32-40

14 मग आत्म्याच्या सामथ्या1त येशू गालीलास परतला आणिण त्याच्यावि�षयीची बातमी सगळीकडे पसरली.
15 त्याने त्यांच्या सभास्थानात शिशकवि�ले, आणिण स�ाcनी त्याची स्तुवित केली.
32 ते त्याच्या शिशक�णीने आश्चय1चविकत झाले, कारण तो अधिधकार�ाणीने शिशक�ीत असे.
33 सभास्थानात एक मनुष्या �ोता, त्याच्यात अशुद्ध आत्मा �ोता.
34 तो मोठ्याने ओरडून म्�णाला, �े नासरेथच्या येशू, तुला आमच्याकडून काय पावि�जे? तू आमचा नाश 

करा�यास आला आ�ेस काय? तू कोण आ�ेस �े मला मा�ीत आ�े: दे�ाचा पवि�त्र तोच तू आ�ेस.
35 येशूने त्याला दटा�ले आणिण म्�टले, शांत रा�ा आणिण त्याच्यातून नीघ! तेव्�ा त्या अशुद्ध आत्म्याने त्या 

मनुष्याला जधिमनी�र खाली ढकलले � त्या माणसाला का�ी�ी इजा न करता तो बा�ेर आला.
36 स�1 जण आश्चय1चविकत झाले � एकमेकांशी बोलू लागले, �े कोणत्या प्रकारचे शब्द आ�ेत? 

अधिधकाराने आणिण सामथ्या1ने तो अशुद्ध आत्म्यांना आज्ञा करतो � ते बा�ेर येतात.
37 अशा प्रकारे त्या भागात त्याच्यावि�षयी सगळीकडे �ी बातमी पसरली.
38 येशू सभास्थानातून विनघून शिशमोनाच्या घरी गेला. शिशमोनाची सासू अवित तापाने आजारी �ोती. त्यांनी 

येशूला वितला बरे करण्यावि�षयी वि�नवि�ले.
39 येशू वितच्याज�ळ उभा रावि�ला. त्याने तापाला आज्ञा दिदली � ताप विनघाला. ती ताबडतोब उठली आणिण 

त्यांची से�ा करु लागली.
40 सूय1 मा�ळतीला जात असताना, ज्यांची माणसे विनरविनराळ्या रोगांनी आजारी �ोती त्या स�ाcना लोकांनी

त्याच्याकडे आणले. प्रत्येकाच्या डोक्या�र �ात ठे�ून त्याने त्यांना बरे केले.

6. लूक 10: 1-3, 17-19

1 याघटनांनंतर प्रभुने इतर ब�ात्तर जणांचीनेमणूक केली. आणिण येशूने त्यांना जोडीजोडीने पाठवि�ले. 
त्याला ज्या दिठकाणी जायचे �ोते त्या प्रत्येक गा�ात � दिठकाणी त्याने त्यांना पाठवि�ले.

2 तो त्यांना म्�णाला, पीक फार आ�े पण कामकरी थोडे आ�ेत. यास्त� विपकाच्या धन्याने त्याच्या 
विपकासाठी कामकरी पाठ�ा�ेत यासाठी प्राथ1ना करा.

3 जा! आणिण लक्षात ठे�ा, लाडंग्यात जशी कोंकरे तसे मी तमु्�ास या जगात पाठ�ीत आ�े.
17 ते ब�ात्तर लोक आनंदाने परतले आणिण म्�णाले, प्रभु, तुझ्या ना�ाने भुतेसुद्धा आम्�ांला �श �ोतात!

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड खिQश्चन सायन्स चच1ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण खिQश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस1मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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18 तेव्�ा तो त्यांना म्�णाला, मी सैतानाला आकाशातून वि�जेसारखे पडताना पावि�ले!
19 ऐका मी तमु्�ांला साप आणिण कि�ंचू यांना तुडवि�ण्याचा अधिधकार दिदला आ�े. � मी तुम्�ांला शत्रूच्या स�1 

सामथ्या1�र अधिधकार दिदला आ�े. आणिण कशानेच तमु्�ांला अपाय �ोणार ना�ी.

7. यो�ान 8: 1, 2 (से;), 28, 29

1 शू जैतुनाच्या डोंगरा�रविनघून गेला.
2 दुसऱ्या दिद�शी सकाळीच येशू परत मदंिदरात गेला. स�1 लोक येशूकडे आले. येशू बसला आणिण 

त्याने लोकांना शिशक्षण दिदले.
28 म्�णून येशू लोकांना म्�णाला. तमु्�ी मनषु्याच्या पतु्राला उंच कराल. मग तो मी आ�े �े समजू 

शकाल. मी ज्या गोष्टी करतो त्या माझ्या स्�त:च्या अधिधकारात करीत ना�ी, �े तुम्�ांला समजेल. 
तुम्�ांला समजेल की, ज्या गोष्टी मला विपत्याने शिशकवि�ल्या त्याच गोष्टीवि�षयी मी बोलतो.

29 ज्याने मला पाठवि�ले तो माझ्याबरोबर आ�े. त्याला ज्यामुळे संतोष �ोतो तेच मी ने�मी करतो. 
म्�णून त्याने मला एकटे सोडले ना�ी.

8. लूक 11: 1-4

1 मग असे झाले की, तो एका दिठकाणी प्राथ1ना करीत �ोता. प्राथ1ना संपल्या�र शिशष्यांपैकी एक जण 
त्याला म्�णाला, प्रभु, यो�ानाने जशी त्याच्या शिशष्यांना प्राथ1ना शिशक�ली: त्याचप्रमाणे आम्�ी प्राथ1ना 
कशी करा�ी ते आम्�ास शिशक�ा.

2 मग तो त्यांना म्�णाला, जेव्�ा तमु्�ी प्राथ1ना करता तेव्�ा असे म्�णा: विपत्या, तुझे ना� पवि�त्र राखले 
जा�ो. तुझे राज्य ये�ो.

3 आम्�ाला रोज लागणारी भाकर आज आम्�ांला दे. 
4 आणिण आमच्या पापांची आम्�ांला क्षमा कर, कारण आम्�ी सुद्धा जे आमचे �ाईट करतात त्यांची क्षमा 

करतो. आणिण आम्�ांला परीक्षेत आणू नकोस तर आम्�ास �ाइटापासून सोडी�.

9. मत्तय 6: 13 (कारण)

13 कारण राज्य, सामथ्य1 आणिण �ैभ� सदै� तुझेच आ�े. आमेन.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 587: 5-8 
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दे�. म�ान मी आ�े; स�1ज्ञ, स�1 पा�णारा, स�1-काय1 करणारा, स�1ज्ञ, स�1-प्रेमळ आणिण शाश्वत; तत्त्�; 
मन; आत्मा; आत्मा; जी�न; सत्य; प्रेम; स�1 पदाथ1; बुजिद्धमत्ता.

2. 473: 7-12

ईश्वर-तत्त्� स�1व्यापी आणिण स�1शशिक्तमान आ�े. दे� स�1त्र आ�े, आणिण त्याच्याशिश�ाय का�ी�ी अस्तिस्तत्�ात 
ना�ी किकं�ा सामथ्य1 ना�ी. खिQस्त �े आदश1 सत्य आ�े, जे खिQश्चन वि�ज्ञानाद्वारे आजार आणिण पाप बरे 
करण्यासाठी येते आणिण स�1 शक्ती दे�ाला देते.

3. 228: 27-29 (से 2nd.)

नम्र नाझरेनने पाप, आजारपण आणिण मृत्यूमध्ये सामथ्य1 असते �ी कल्पना उखडून टाकली. त्याने त्यांना 
शक्ती�ीन शिसद्ध केले.

4. 232: 19-25

औषधे,  अन्न,  ��ा आणिण व्यायाम माणसाला विनरोगी बन�ू शकतात किकं�ा ते मान�ी जी�न नष्ट करू
शकतात �े येशूने  कधी�ी शिशक�ले ना�ी;  किकं�ा त्याने आपल्या सरा�ाने या चुका स्पष्ट केल्या ना�ीत.
त्याने  मनुष्याच्या सुसं�ादाचा उल्लेख मनाशी केला,  का�ी फरक पडत ना�ी आणिण दे�ाच्या �ाक्याचा
का�ी�ी  परिरणाम  करण्याचा  प्रयत्न  केला  ना�ी,  ज्याने  पाप,  आजार  आणिण मृत्यू  यांच्या�र  दे�ाच्या
विनषेधा�र शिशक्कामोत1ब केले.

5. 157: 8-10, 26-32

खिQश्चन सायन्स औषधाचा नाश करते, आणिण दै�ी मनाला स�1 शक्ती आ�े �े मान्य करून उपचारात्मक तत्त्� 
म्�णून के�ळ मना�र अ�लंबून आ�े.

अंमली पदाथ1 नश्वर मन शांत करतात, आणिण त्यामुळे शरीराला आराम धिमळतो, परंतु या सबधिमशनसाठी ते मन
आणिण शरीर दोन्�ी �ाईट सोडतात. खिQश्चन वि�ज्ञान संपूण1 भौवितकता प्रभावि�त करते - म्�णजे मन आणिण शरीर 
- आणिण जी�न विनरंतर आणिण सुसं�ादी आ�े याचा पुरा�ा बा�ेर आणते. वि�ज्ञान दोन्�ी त्रटुी तटस्थ करते आणिण 
नष्ट करते. या अध्यास्तित्मक आणिण ग�न पॅथॉलॉजीसाठी मान�जात उत्तम आ�े.

6. 158: 16-23

औषधे, कॅटाप्लाझम आणिण स्क्रिव्�स्की �े दै�ी मनाच्या प्रवितषे्ठसाठी आणिण सामथ्या1साठी आणिण बरे �ोण्यासाठी 
त्याच्या प्रभा�ीतेसाठी मूख1 पया1य आ�ेत. या �ाळ�ंटातील जगाच्या मागा1ने पुरुषांना प्रलोभनाकडे नेणे 

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड खिQश्चन सायन्स चच1ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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दयनीय आ�े - जोपयcत मत्य1 मनाला कडक पेयेची सुशिशणिक्षत भूक धिमळत ना�ी आणिण पुरुष आणिण स्क्रिस्त्रया 
घृणास्पद बनत ना�ीत तोपयcत आजारी लोकांसाठी मादक विप्रस्क्रिस्Uप्शनस� शय1तीचा बळी घेणे.

7. 107: 10-14

खिQश्चन वि�ज्ञानाद्वारे, धम1 आणिण औषध �े दै�ी स्�भा� आणिण साराने प्रेरिरत आ�ेत; वि�श्वास आणिण समज यांना 
ताजे विपविनयन दिदले जातात आणिण वि�चार स्�तःला दे�ाशी हुशारीने ओळखतात.

8. 108: 19-29

जेव्�ा �र�र पा�ता नश्वर अस्तिस्तत्�ाच्या मया1देज�ळ, आधीच मृत्यू-खोऱ्याच्या सा�लीत उभे रावि�लो तेव्�ा, मी 
दै�ी वि�ज्ञानातील �ी सत्ये शिशकलो: की स�1 �ास्तवि�क अस्तिस्तत्� ईश्वरामध्ये, दै�ी मनामध्ये आ�े आणिण जी�न, 
सत्य आणिण प्रेम �े स�1 आ�ेत. - शशिक्तशाली आणिण सदै� उपस्थिस्थत; की सत्याच्या वि�रुद्ध, — ज्याला चूक, 
पाप, आजार, रोग, मृत्यू, — �ी खोटी भौवितक भा�ना, पदाथा1तील मनाची खोटी साक्ष आ�े; की �ी खोटी 
भा�ना, श्रदे्धनुसार, नश्वर मनाची एक व्यशिक्तविनष्ठ स्थिस्थती वि�कशिसत �ोते, जी या तथाकशिथत मनाची ना�े 
म�त्त्�ाची ठे�तात, ज्यामुळे आत्म्याचा खरा अथ1 बंद �ोतो.

9. 109: 4-10, 28-12

खिQश्चन वि�ज्ञान वि��ादास्पदपणे प्रकट करते की मन स�1समा�ेशक आ�े, के�ळ �ास्तवि�कता दै�ी मन आणिण 
कल्पना आ�ेत. तथाविप, या म�ान �स्तुस्थिस्थतीला वि��ेकपूण1 पुराव्यांद्वारे समर्थिथंत केले जात ना�ी, जोपयcत 
त्याचे दै�ी तत्त्� आजारी लोकांना बरे करून दाख�ले जात ना�ी आणिण अशा प्रकारे परिरपूण1 आणिण दै�ी शिसद्ध 
�ोत ना�ी. �ा पुरा�ा एकदा पावि�ला की दुसरा विनष्कष1 विनघू शकत ना�ी.

येशू एकदा त्याच्या धड्यांबद्दल म्�णाला: "माझी शिशक�ण माझी ना�ी, परंतु ज्याने मला पाठ�ले त्याचा 
आ�े. जर कोणी त्याच्या इच्छेनुसार �ागेल, तर त्याला शिशक�ण कळेल, मग ती दे�ाची असो किकं�ा मी 
स्�तःबद्दल बोलतो." (जॉन स�ा�ा. 16, 17.)

आत्म्याच्या तीन म�ान सत्यता, स�1शशिक्तमानता, स�1व्यापीता, स�1ज्ञता, - आत्मा स�1 शक्ती धारण करतो, 
स�1 जागा भरतो, स�1 वि�ज्ञान बन�तो, - �स्तु �ास्तवि�क असू शकते या वि�श्वासाचे कायमचे खंडन करतात. 
या शाश्वत सत्यता दे�ाच्या विनर्मिमतंीचे तेजस्�ी �ास्त� म्�णून आदिदम अस्तिस्तत्� प्रकट करतात, ज्यामध्ये त्याने 
जे का�ी बन�ले आ�े ते त्याच्या चांगल्या बुद्धीने उच्चारले आ�े.

अशाप्रकारे �ाईट ना�ाची भयानक अ�ास्त� मी पू�� कधी�ी पावि�ली ना�ी. दे�ाच्या समतुल्यतेने आणखी 
एक गौर�शाली प्रस्ता� उजेडात आणला - मनुष्याची परिरपूण1ता आणिण पृथ्�ी�र स्�गा1च्या राज्याची स्थापना.

10.   479: 27-7

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड खिQश्चन सायन्स चच1ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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आम्�ी कबूल करतो की काळा �ा रंग ना�ी, कारण तो प्रकाश प्रवितकिबंविबत करत ना�ी. म्�णून �ाईटाला 
ओळख किकं�ा सामथ्य1 नाकारले पावि�जे कारण त्यात दै�ी रंगछटा ना�ीत. पॉल म्�णतो: "कारण त्याच्या 
अदृश्य गोष्टी, जगाच्या विनर्मिमतंीपासून, स्पष्टपणे दिदसतात, ज्या गोष्टी बन�ल्या जातात त्याद्वारे समजल्या 
जातात." (रोमन्स 1:20.) जेव्�ा खिQश्चन वि�ज्ञानामध्ये आत्म्याचा पदाथ1 दिदसून येतो तेव्�ा पदाथा1चे शून्यत्� 
ओळखले जाते. जेथे दे�ाचा आत्मा आ�े, आणिण जेथे दे� ना�ी तेथे कोणते�ी स्थान ना�ी, �ाईट का�ी�ी 
बनत ना�ी, - आत्म्याच्या गोष्टीच्या उलट. जर कोणते�ी आध्यास्तित्मक प्रवितकिबंब नसेल, तर तेथे फक्त शून्यतेचा
अंधार उरतो आणिण स्�ग�य रंगछटांचा शोध ना�ी.

11.   186: 5-7, 11-16

खिQश्चन वि�ज्ञान आत्म्याच्या आकलनाद्वारे भौवितक वि�श्वास नष्ट करते आणिण या काया1ची संपूण1ता आरोग्य 
विनणिश्चत करते.

�ाईट �े नकार आ�े कारण ते सत्याचा अभा� आ�े. ते का�ीच ना�ी कारण ते कशाची तरी अनुपस्थिस्थती 
आ�े. �े अ�ास्त� आ�े कारण ते स�1शशिक्तमान आणिण स�1व्यापी दे�ाची अनुपस्थिस्थती गृ�ीत धरते. प्रत्येक 
मनुष्याने �े शिशकले पावि�जे की �ाईटात सामथ्य1 किकं�ा �ास्तवि�कता ना�ी.

12.   345: 7-9

जेव्�ा दे�ाच्या स�1शशिक्तमानतेचा उपदेश केला जातो आणिण त्याची विनरपेक्षता माडंली जाते, तेव्�ा खिQश्चन 
प्र�चन आजारी लोकांना बरे करतील.

13.   392: 27-3

जेव्�ा तमु्�ी म्�णता अशी स्थिस्थती असेल जी रोगास कारणीभूत ठरते, मग ती ��ा, व्यायाम, आनु�ंशिशकता, 
संसग1 किकं�ा अपघात असो, तेव्�ा आपले काया1लय कुली म्�णून करा आणिण �े अस्�स्थ वि�चार आणिण भीती दूर
करा. मत्य1 मनातून आक्षेपा�1 चुका �गळा; मग शरीर त्यांना त्रास देऊ शकत ना�ी. दुःख किकं�ा सुखाचे प्रश्न 
मनातून आले पावि�जेत आणिण एखाद्या चौकीदाराप्रमाणे आपले पद सोडून देत आ�ोत, दै�ी सा�ाय्याने आपण
या प्र�ेशास मनाई करू शकतो �े वि�सरून आपण घुसखोर वि�श्वास मान्य करतो.

14.   393: 8-15

मन �ा शारीरिरक इंदि�यांचा स्�ामी आ�े आणिण तो आजार, पाप आणिण मृत्यू�र वि�जय धिमळ�ू शकतो. दे�ाने 
दिदलेल्या या अधिधकाराचा �ापर करा. आपल्या शरीराचा ताबा घ्या आणिण त्याची भा�ना आणिण कृती विनयंवित्रत 
करा. चांगल्या वि�परीत असलेल्या स�1 गोष्टींचा प्रवितकार करण्यासाठी आत्म्याच्या बळा�र उठा. दे�ाने 
माणसाला यासाठी सक्षम बन�ले आ�े, आणिण दै�ीपणे मान�ाला दिदलेली क्षमता आणिण सामथ्य1 याला का�ी�ी
कमी करू शकत ना�ी.

15.   17: 12-15

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड खिQश्चन सायन्स चच1ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण खिQश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस1मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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कारण राज्य, सामथ्य1 आणिण �ैभ� सदै� तुझे आ�े.
कारण दे� अमया1द, स�1 शक्ती, स�1 जी�न, सत्य, प्रमे, स�ाc�र आणिण स�1 आ�े.

दैविनक कत1व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ1ना

दररोज प्राथ1ना करणे �े या चच1मधील प्रत्येक सदस्याचे कत1व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्�ा�े आणिण माझ्यापासून स�1 पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स�1 मान�जातीचे स्ने� समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!
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�ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच1च्या सदस्यांच्या �ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक खिQश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच1मधील सदस्यांनी
दररोज स�1 प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा1ने  प्रभावि�त  �ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ1ना
करा�ी.
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कत1व्याची सतक1 ता

आUमक मानशिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल1क्ष करणे �े या चच1मधील प्रत्येक सदस्याचे कत1व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय �ोईल.
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_____________________

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड खिQश्चन सायन्स चच1ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण खिQश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस1मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.


