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सोनेरी मजकूर:  1 करिरंथकरांस 2: 5

"यासाठी की, तुमचा वि�श्वास मान�ी ज्ञाना�र नव्हे तर दे�ाच्या सामर्थ्यय(�र असा�ा."

उत्तरदायी �ाचन: 1 इवितहास 29: 11-13
स्तोत्रसंविहता 62: 1, 2, 7, 8
मत्तय 6: 13

11 मविहमा, पराक्रम, शोभा, वि�जय आणि4 सन्मान ही स�( तुझीच आहेत कार4 स्�र्ग( - परृ्थ्य�ी�र जे जे काही 
आहे ते तुझेच आहे. परमेश्वरा, हे राज्य तुझेच आहे. या सार्गळ्यांचा शास्ता आणि4 मुकुटम4ी तूच 
आहेस.

12 �ैभ� आणि4 सन्मान यांचा स्रोत तूच. स�ा=�र तुझा अधि?कार आहे. सत्ता आणि4 सामर्थ्यय( तुझ्या हातांत 
एक�टले आहे. को4ालाही थोर आणि4 बल�ान कर4े तुझ्याच हातात आहे.

13 दे�ा, आम्ही तुझे आभार मानतो आणि4 तुझ्या प्रतापी ना�ाची स्तुती करतो.
1 दे�ाने माझा उध्दार करा�ा म्ह4ून मी ?ीराने �ाट पहात आहे. माझे तार4 त्याच्याकडूनच येते.
2 दे� माझा विकल्ला आहे. तो मला तारतो. दे� माझी उंच डोंर्गरा�रची सुरणिIत जार्गा आहे. खूप मोठे 

सैन्यदेखील माझा पराभ� करु शक4ार नाही.
7 माझा र्गौर� आणि4 माझा वि�जय दे�ाकडूनच येतो तो माझा भक् म विकल्ला आहे तो माझी सुरणिIत जार्गा 

आहे.
8 लोक हो! दे�ा�र सदै� वि�श्वास ठे�ा. तमु्ही दे�ाला तुमच्या स�( समस्या सांर्गा. दे� आपली सुरणिIत जार्गा

आहे.
13 कार4 राज्य, सामर्थ्यय( आणि4 �ैभ� सदै� तुझेच आहे. आमेन.

हा बायबलचा ?डा स्�तंत्र प्लेनविOल्ड ख्रिQश्चन सायन्स चच(ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलम?ील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि4 ख्रिQश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस(म?ील सु?ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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?डा उपदेश

बायबल पासून

1. प्रकटीकर4 1: 8

8 प्रभु दे� म्ह4ातो, मी अल्Oा आणि4 ओमेर्गाआहे. मी जो आहे, जो होतो आणि4 जो येत आहे. मी 
स�(समथ( आहे.

2. यशया 46: 9 (1st  मी आहे), 10 (माझे)

9 मी दे� आहे हे दुसरा को4ताच दे� नाही. ते खोटे दे� माझ्यासारखे नाहीत.
10 मी योजतो, तसेच घडते मला पाविहजे ते मी घड�ून आ4तो.

3. मलाखी 3: 1

1 स�(शलि`मान परमेश्वर म्ह4तो, पाहा! मी माझा दूत पाठ�ीत आहे. तो माझ्यासाठी मार्ग( तयार करील. 
अनपणेिIतप4े तुम्ही ज्याचा शो? करत आहात तो प्रभु त्याच्या मंदिदरात येईल तुम्हांला हव्या असलेल्या 
नव्या कराराचा तो दूत आहे तो खरोखरीच येत आहे.

4. मत्तय 3: 13, 16, 17

13 तेव्हा येशू र्गालीलाहून यादeन नदीकडे आला। त्याला योहानाच्या हातून बास्टिप्तस्मा घ्यायचा होता.
16 येशूचा बास्टिप्तस्मा झाला आणि4 तो पाण्यातून �र आला, तेव्हा आकाश उघडले, आणि4 दे�ाचा आत्मा 

एखाद्या कबुतराप्रमा4े आप4ा�र उतरताना त्याला दिदसला.
17 त्याच �ेळी आकाशातून �ा4ी झाली की, हा माझा पुत्र मला परमविप्रय आहे, त्याच्यावि�षयी मी संतुष्ट 

आहे.

5. मत्तय 12: 22-28

22 मर्ग काही मा4सांनी एकाला येशूकडे आ4ले. तो मनुष्य आं?ळा � मुका होता � त्याच्यामध्ये भूत होते.
येशूने त्या मा4साला बरे केले � तो बोलू लार्गला � पाहू लार्गला.

हा बायबलचा ?डा स्�तंत्र प्लेनविOल्ड ख्रिQश्चन सायन्स चच(ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलम?ील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि4 ख्रिQश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस(म?ील सु?ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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23 स�( लोक चविकत झाले, ते म्ह4ाले, हा दावि�दाचा पुत्र असेल काय?
24 परूश्यांनी लोकांना हे बोलताना ऐकले. परूशी म्ह4ाले, भुते काढण्यासाठी येशू बालजबूल सैतानाचे 

सामार्थ्यय( �ापरतो आणि4 बालजबूल हा तर भुतांचा प्रमुख आहे.
25 परूशी कसला वि�चार करीत आहेत ते येशूला जा4�त होते. म्ह4ून येशू त्यांना म्ह4ाला, आपसात 

लढ4ारी राज्ये नाश पा�तात � Oूट पडलेले शहर किकं�ा घर दिटकत नाही.
26 आणि4 जर सैतानच सैतानला काढतो तर त्यांच्यात मतभेद आहे, त्यांच्यात Oूट आहे मर्ग त्याचे राज्य 

कसे दिटकेल?
27 आणि4 मी जर बालजबुलाच्या सहाय्याने भुते काढतो तर तमुची मुले को4ाच्या सामर्थ्यया(ने भुते काढतात. 

म्ह4ून तुमचे स्�त:चे लोक तमु्हांला चूक ठरवि�तील.
28 परंतु मी जर दे�ाच्या साहाय्याने भुते काढतो तर दे�ाचे राज्य तमुच्यापय=त आले आहे हे विनश्र्चिsचत 

समजा.

6. माक(  4: 1, 30-32, 35-41

1 दुसऱ्या �ेळी येशू सरो�राच्या काठी लिशI4 देऊ लार्गला. पुष्कळ लोक त्याच्याभो�ती जमले. मर्ग तो 
सरो�रातील ना�ेत बसला आणि4 स�( लोक सरो�राच्या विकनाऱ्या�रील जधिमनी�र होते.

30 येशू म्ह4ाला, आप4 दे�ाचे राज्य कशासारखे आहे असे म्ह4ा�े किकं�ा को4ती र्गोष्ट ते समजा�ून 
सांर्गाण्यासाठी उपयोर्गात आ4ा�ी?

31 ते मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे. जो जधिमनीत पेरते�ेळी परृ्थ्य�ी�रील स�( दाण्यात स�ा(त लहान असतो.
32 परंतु तो पेरला जातो तेव्हा तो �ाढतो � मळ्यातील स�( झाडात मोठा होतो. त्याला मोठ्या Oांद्या येतात 

आणि4 आकाशातील पाखरे त्याच्या सा�लीत घरटी बां?ू शकतात.
35 त्या दिद�शी संध्याकाळ झाल्या�र तो त्यांना म्ह4ाला, आप4 सरो�रापलीकडे जाऊ या.
36 मर्ग त्यांनी लोकसमदुायाला सोडले आणि4 तो ना�ेत होता तसेच त्याला घेऊन रे्गले. त्यांच्याबरोबर इतरही

दुसऱ्या ना�ा होत्या.
37 जोराच्या �ाऱ्याचे �ादळ आले आणि4 लाटा ना�े�र आदळू लार्गल्या � ती पाण्याने भरू लार्गली.
38 परंतु येशू मार्गच्या बाजूस �रामा�र उशी घेऊन झोपला होता. त्यांनी त्याला उठवि�ले आणि4 म्हटले, 

रु्गरुजी, आप4 बुडत आहोत तरी आप4ांस काळजी �ाटत नाही काय?
39 मर्ग तो उठला आणि4 त्याने �ाऱ्याला ?मकावि�ले आणि4 समुद्राला म्ह4ाला, शांत हो! स्तब्? राहा. मर्ग 

�ारा थांबला � तेथे मोठी शांतता पसरली.
40 मर्ग तो त्यांना म्ह4ाला, तमु्ही का णिभता? तुमच्याकडे अजुनही कसा वि�श्वास नाही?
41 परंतु ते अवितशय घाबरले आणि4 एकमेकास म्ह4ाले, हा आहे तरी को4, की �ारा आणि4 समुद्रदेखील 

त्याचे ऐकतात.

हा बायबलचा ?डा स्�तंत्र प्लेनविOल्ड ख्रिQश्चन सायन्स चच(ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलम?ील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि4 ख्रिQश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस(म?ील सु?ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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7. मत्तय 17: 14-21

14 नंतर येशू � लिशष्य लोकसमुदायाज�ळ आल्या�र एक मनुष्य त्याच्याकडे आला आणि4 त्याच्यापुढे 
रु्गडघे टेकून म्ह4ाला,

15 प्रभु, माझ्या मुला�र दया करा. त्याला OेOरे येतात � त्याचे Oार हाल होतात कार4 तो सारखा 
वि�स्त�ात आणि4 पाण्यात पडतो.

16 मी त्याला आपल्या लिशष्यांकडे आ4ले प4 त्यांना त्याला बरे करता येईना.
17 येशूने उत्तर दिदले, अहो अवि�श्वासू� वि�परीत विपढीच्या लोकांनो, मी तुमच्याबरोबर आ4खी कोठ�र 

राहू? मी तुमचे विकती सहन करू? त्याला माझ्याकडे आ4ा.
18 येशूने त्या मुलामध्ये असलेल्या भुताला कडक रीतीने ?मका�ले, तेव्हा ते भूत त्याच्यातून विनघून रे्गले 

आणि4 त्याच घटकेला तो मुलर्गा बरा झाला.
19 नंतर लिशष्य एकांती येशूज�ळ येऊन म्ह4ाले, आम्हांला (त्याच्यातील भूत) का काढता आले नाही?
20 तेव्हा तो म्ह4ाला, तुमच्या अल्पवि�श्वासामुळे. मी तुम्हांला खरे सांर्गतो, तुमच्यात जर मोहरीच्या 

दाण्याए�ढा वि�श्वास असेल तर तुम्ही या डोंर्गराला म्ह4ू शकता, येथून विनघून तेथे जा, तर तो डोंर्गर 
जाईल. तुमच्यासाठी काहीही अशक्य अस4ार नाही.

21 तथाविप, हा प्रकार प्राथ(ना आणि4 उप�ासाने बाहेर पडत नाही.

8. योहान 14 : 1, 10 (शब्द), 12, 13

1 तुमचे अंत: कर4 अस्�स्थ होऊ नये, दे�ा�र वि�श्वास ठे�ा आणि4 माझ्या�रही वि�श्वास ठे�ा.
10 ...  ज्या र्गोष्टी मी तुम्हांला सांर्गतो त्या माझ्या स्�त:च्या नाहीत तर माझ्यामध्ये जो विपता आहे तो स्�त: 

कामे करतो.
12 मी तुम्हांला खरे सांर्गतो मी जी कामे करतो ती कामे माझ्या�र वि�श्वास ठे�4ाराही करील. आणि4 

त्यापIेाही मोठी कामे करील. कार4 मी विपत्याकडे जातो.
13 आणि4 तुम्ही जे काही माझ्या ना�ाने माझ्याज�ळ मार्गाल ते मी करीन यासाठी की, पतु्रामध्ये विपत्याचे 

र्गौर� व्हा�े.

9. विOलिलप्पैकरांस 4 : 19 (माझे), 20

19 ... माझा दे� तुमच्या स�( र्गरजा ख्रिQस्त येशूच्या ठायी असलेल्या त्याच्या र्गौर�ी संपत्तीला साजेल अशा 
रीतीने पुर�ील.

20 आपला दे� � विपता याला अनंतकाळ र्गौर� असो. आमेन.

हा बायबलचा ?डा स्�तंत्र प्लेनविOल्ड ख्रिQश्चन सायन्स चच(ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलम?ील 
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वि�ज्ञान आणि4 आरोग्य

1. 275 : 6-19

दै�ी वि�ज्ञानाचा प्रारंणिभक किबंदू असा आहे की दे�, आत्मा, स�(स्� आहे, आणि4 तेथे को4तेही इतर सामर्थ्यय( 
किकं�ा मन नाही, की दे� प्रमे आहे, आणि4 म्ह4ूनच तो दै�ी तत्� आहे.

वि�ज्ञानात असण्याची �ास्तवि�कता आणि4 क्रम समजून घणे्यासाठी, आप4 दे�ाला खरोखर जे काही आहे त्याचे
दै�ी तत्� मान4े आ�श्यक आहे. आत्मा, जी�न, सत्य, प्रमे, एकवित्रतप4े एकत्र जोडले जाते - आणि4 ही 
दे�ाची शास्त्रीय ना�े आहेत. स�( पदाथ(, बुद्धि{मत्ता, शहा4प4, अस्तिस्तत्�, अमरत्�, कार4 आणि4 परिर4ाम 
दे�ाचे आहेत. हे त्याचे रु्ग4 आहेत, असीम दै�ी तत्त्�, प्रीतीचे शाश्वत अणिभव्य`ी. शहा4प4 शहा4प4ापेIा 
शहा4प4ाचे नसते. को4तेही सत्य सत्य नाही, प्रमे को4तेही प्रेमळ नाही, जी�न म्ह4जे जी�न नाही तर दै�ी 
आहे; काही चांर्गले नाही, परंतु दे� चांर्गली कृपा करतो.

2. 339 : 7 (पासून)-10

दे� स�(स्� असल्यामुळे त्याच्या णिभन्नतेला जार्गा नाही. दे�, आत्मा, एकट्याने स�( विनमा(4 केले आणि4 त्याला 
चांर्गले म्हटले. म्ह4ून �ाईट, चांर्गल्याच्या वि�रु{ अस4े, अ�ास्त� आहे आणि4 ते दे�ाचे उत्पादन असू शकत 
नाही.

3. 286 : 16-20, 31-4

सॅक्सन आणि4 इतर �ीस भाषांमध्ये दे�ासाठी चांर्गली संज्ञा आहे. पवि�त्र शास्त्र घोविषत करते की त्याने जे काही
चांर्गले बन�ले आहे, ते स्�तःसारखेच आहे — तत्त्� आणि4 कल्पनेत चांर्गले. म्ह4ून अध्यास्तित्मक वि�श्व चांर्गले 
आहे, आणि4 तो जसा आहे तसा दे� प्रवितकिबंविबत करतो.

पाप, आजारप4 आणि4 मृत्यू हे मान�ी भौवितक श्र{ेमध्ये समावि�ष्ट आहेत आणि4 ते दै�ी मनाशी संबंधि?त 
नाहीत. ते �ास्तवि�क मूळ किकं�ा अस्तिस्तत्� नसलेले आहेत. त्यांच्याकडे तत्त्� किकं�ा शाश्वतता नाही, परंतु ते स�( 
भौवितक आणि4 तात्पुरते, त्रटुीच्या शून्यतेशी संबंधि?त आहेत, जे सत्याच्या विनर्मिमंतीचे अनुकर4 करते.

4. 202 : 24-8

परमात्म्याबद्दलचे आमचे वि�श्वास त्यांच्यापासून �ाढ4ाऱ्या प्रथेला वि�रो? करतात. जेथे सत्य "अधि?क वि�पुल"
पाविहजे तेथे तु्रटी आढळतात. आम्ही कबूल करतो की दे�ाकडे स�(शलि`मान सामर्थ्यय( आहे, "संकटात एक 
अवितशय उपश्र्चिस्थत मदत आहे;" आणि4 तरीही आप4 रोर्ग बरे करण्यासाठी एखाद्या औष?ा�र किकं�ा 

हा बायबलचा ?डा स्�तंत्र प्लेनविOल्ड ख्रिQश्चन सायन्स चच(ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलम?ील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि4 ख्रिQश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस(म?ील सु?ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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संमोहना�र वि�संबून असतो, ज4ू काही सं�ेदनाहीन �स्तू किकं�ा चुकीच्या नश्वर मनाला स�(शलि`मान 
आत्म्यापेIा जास्त श`ी असते.

सामान्य मत मान्य करते की एखाद्या व्य`ीला चांर्गले काय( करताना सद� होऊ शकते आणि4 या सद�मळेु 
घातक Oुफ्Oुसाचा रोर्ग होऊ शकतो; ज4ू काही �ाईट प्रेमाच्या विनयमा�र विनयंत्र4 ठे�ू शकते आणि4 चांर्गले 
काम केल्याबद्दल बIीस तपासू शकते. ख्रिQश्चन ?मा(च्या वि�ज्ञानामध्ये, मन - स�(शलि`मान - स�( श`ी आहे, 
?ार्मिमंकतेसाठी विनणिश्चत बणिIसे विनयु` करते आणि4 दश(वि�ते की पदाथ( बरे करू शकत नाही किकं�ा आजारी करू
शकत नाही, विनमा(4 करू शकत नाही किकं�ा नष्ट करू शकत नाही.

के�ळ वि�श्वास ठे�ण्याऐ�जी दे�ाला समजले तर ही समज आरोग्याची स्थापना करेल.

5. 26 : 14-18

दै�ी सत्य, जी�न आणि4 प्रेम यांनी येशूला पाप, आजार आणि4 मृत्यू या�र अधि?कार दिदला. त्याचे ध्येय होते 
खर्गोलीय अस्तिस्तत्�ाचे वि�ज्ञान प्रकट कर4े, दे� काय आहे आणि4 तो मनषु्यासाठी काय करतो हे लिस{ कर4े.

6. 228: 25-29 (से 2nd.)

दे�ालिश�ाय को4तीही श`ी नाही. स�(शलि`मानात स�( श`ी आहे आणि4 इतर को4त्याही श`ीला मान्यता
दे4े म्ह4जे ईश्वराचा अपमान कर4े होय. नम्र नाझरेनने पाप, आजारप4 आणि4 मृत्यूमध्ये सामर्थ्यय( असते ही
कल्पना उखडून टाकली. त्याने त्यांना श`ीहीन लिस{ केले.

7. 395 : 6-14

महान उदाहर4ाप्रमा4े, बरे कर4ाऱ्याने रोर्गा�र अधि?कार म्ह4ून बोलले पाविहजे, आत्म्याला शारीरिरक 
इंदिद्रयांच्या खोट्या पुराव्या�र प्रभुत्� धिमळवि�ण्यासाठी आणि4 मतृ्यू आणि4 रोर्गा�र त्याचे दा�े ठामप4े 
मांडण्यासाठी सोडले पाविहजे. हेच तत्� पाप आणि4 आजार दोन्ही बरे करते. जेव्हा दै�ी वि�ज्ञान दैविहक 
मना�रील वि�श्वासा�र मात करते आणि4 दे�ा�रील वि�श्वास पाप आणि4 उपचारांच्या भौवितक प{तीं�रील स�( 
वि�श्वास नष्ट करते, तेव्हा पाप, रोर्ग आणि4 मतृ्यू नाहीसे होतील.

8. 373 : 1-5

जर आप4 स�( नैवितक प्रश्नां�र ख्रिQश्चन आहोत, परंतु ख्रिQश्चन ?मा(त समावि�ष्ट असलेल्या भौवितक सूटबद्दल 
अं?ारात आहोत, तर आप4 या वि�षया�र दे�ा�र अधि?क वि�श्वास ठे�ला पाविहजे आणि4 त्याच्या �चनांनुसार 
अधि?क द्धिज�ंत असले पाविहजे.

9. 134 : 14-20

हा बायबलचा ?डा स्�तंत्र प्लेनविOल्ड ख्रिQश्चन सायन्स चच(ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलम?ील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि4 ख्रिQश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस(म?ील सु?ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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मान�विनर्मिमंत लिस{ांत लोप पा�त आहेत. संकटकाळात ते मजबूत झाले नाहीत. ख्रिQस्त-श`ी नसलेले, ते 
ख्रिQस्ताचे लिस{ांत किकं�ा कृपेचे चमत्कार कसे स्पष्ट करू शकतात? ख्रिQश्चन बरे होण्याच्या शक्यतेला नकार 
दिदल्याने ख्रिQश्चन ?मा(ला दै�ी श`ी आणि4 पविहल्या शतकात आश्चय(कारक आणि4 अतुलनीय यश धिमळाले.

10.   130 : 26-5

दे� किकं�ा सत्याच्या स��च्चतेच्या वि�ज्ञानाच्या भक्कम दाव्या�र जर वि�चार चविकत झाला असेल आणि4 
चांर्गल्याच्या स��च्चतेबद्दल शंका असेल तर, उलटपIी, आप4 �ाईटाच्या जोरदार दाव्यांबद्दल आश्चय(चविकत 
होऊन त्यांच्याबद्दल शंका घेऊ नये आणि4 यापुढे वि�चार करू नये. पापा�र प्रेम कर4े स्�ाभावि�क आहे आणि4 ते
सोडून दे4े अनैसर्गिर्गंक आहे, - यापुढे �ाईट सदै� उपश्र्चिस्थत आणि4 चांर्गले नसा�े अशी कल्पना करू नका? सत्य
हे तु्रटीसारखे आश्चय(कारक आणि4 अनैसर्गिर्गंक �ाटू नये आणि4 त्रटुी सत्यासारखी �ास्तवि�क �ाटू नये. आजारप4
हे आरोग्याइतके खरे �ाटू नये. वि�ज्ञानात को4तीही चूक नाही आणि4 स�( अस्तिस्तत्�ाचे दै�ी तत्� दे�ाशी एकरूप
होण्यासाठी आपले जी�न �ास्त�ानुसार चालले पाविहजे.

11.   183 : 21-25

दै�ी मन योग्यरिरत्या मनषु्याच्या संपू4( आज्ञा?ारकप4ाची, आपुलकीची आणि4 श`ीची मार्ग4ी करते. 
को4त्याही कमी विनषे्ठसाठी आरI4 दिदले जात नाही. सत्याचे पालन केल्याने मनुष्याला श`ी आणि4 श`ी 
धिमळते. त्रटुी सादर केल्याने श`ी कमी होते.

12.   494 : 10-14, 30-3

दै�ी प्रेम नेहमी भेटले आहे आणि4 नेहमी प्रत्येक मान�ी र्गरजा पू4( करेल. ही कल्पना कर4े योग्य नाही की 
येशूने के�ळ विन�डक संख्येसाठी किकं�ा मया(दिदत काला�?ीसाठी बरे करण्याचे दै�ी सामर्थ्यय( दाख�ले कार4 स�(
मान�जातीला आणि4 प्रत्येक तासात, दै�ी प्रेम स�( चांर्गले पुर�ते.

आमच्या स्�ामीने भुते (�ाईट) काढली आणि4 आजारी लोकांना बरे केले. त्याच्या अनुयायांबद्दलही असे 
म्ह4ायला ह�े की, ते स्�तःचे आणि4 इतरांचे भय आणि4 स�( �ाईट काढून टाकतात आणि4 आजारी लोकांना बरे 
करतात. जेव्हा जेव्हा मनुष्य दे�ाद्वारे शालिसत असेल तेव्हा दे� मनुष्याद्वारे आजारी लोकांना बरे करेल. सत्य 
एकोणि4साव्या शतकांपू�� जसे विनणिश्चतप4े चुकते तसे आताही चुकते.

13.   368 : 14-19

हा बायबलचा ?डा स्�तंत्र प्लेनविOल्ड ख्रिQश्चन सायन्स चच(ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलम?ील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि4 ख्रिQश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस(म?ील सु?ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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जेव्हा आप4 चुकीच्या असण्यापेIा सत्या�र जास्त वि�श्वास ठे�तो, पदाथा(पIेा आत्म्या�र जास्त वि�श्वास 
असतो, मरण्यापेIा जर्गण्या�र जास्त वि�श्वास असतो, मा4सापIेा दे�ा�र जास्त वि�श्वास असतो, तेव्हा 
को4तीही भौवितक कल्पना आपल्याला रोखू शकत नाही. आजारी बरे कर4े आणि4 त्रटुी नष्ट कर4े.

दैविनक कत(व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ(ना

दररोज प्राथ(ना कर4े हे या चच(म?ील प्रत्येक सदस्याचे कत(व्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि4 प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणि4 माझ्यापासून स�( पापां�र राज्य करु द्या; आणि4
तुझे शब्द स�( मान�जातीचे स्नेह समृ{ करु आणि4 त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच( मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भार्ग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच(च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलि`क आस`ीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने मा4सा�र राज्य करते;  आणि4 एक ख्रिQश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात र्गोड सुवि�?ांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बं?ुता,  दानशूरप4ा आणि4 Iमा यामध्ये. या चच(म?ील सदस्यांनी
दररोज स�( प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांर्गण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मार्गा(ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ(ना
करा�ी.

चच( मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत(व्याची सतक( ता

आक्रमक  मानलिसक  सूचनेवि�रू{  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर4े,  आणि4  दे�,  त्याचा  नेता  आणि4
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  .््या वि�सर4े किकं�ा दुल(I कर4े हे या चच(म?ील प्रत्येक सदस्याचे कत(व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच( मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भार्ग. 6

हा बायबलचा ?डा स्�तंत्र प्लेनविOल्ड ख्रिQश्चन सायन्स चच(ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलम?ील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि4 ख्रिQश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस(म?ील सु?ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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