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सोनेरी मजकूर:  वियम�या 17 : 14

"परमेश्वरा, तू मला बरे केलेस, तर मी पूर्ण� बरा होईन. तू मला �ाचवि�लेस, तर मी खरोखच �ाचेन. दे�ा, मी तुझी
स्तुती करतो."

उत्तरदायी �ाचन: स्तोत्रसंविहता 147: 1-5, 7

1 परमेश्वर चांगला आहे म्हर्णून त्याची स्तुती करा. आपल्या दे�ाचे गुर्णगान करा. त्याची स्तुती करर्णे 
चांगले आणिर्ण आल्हाददायक आहे.

2 परमेश्वराने यरुशलेम बांधले, इस्राएलाच्या ज्या लोकांना कैदी म्हर्णून नेले होते. त्यांना दे�ाने परत 
आर्णले.

3 दे� त्यांच्या वि�दीर्ण� ह्दया�र फंुकर घालतो आणिर्ण त्यांच्या जखमांना मलम पट्ीी करतो.
4 दे� तारे मोजतो आणिर्ण त्याला प्रत्येक ताऱ्याचे ना� माहीत असते.
5 आपला प्रभु खूप मोठा आहे. तो फार शक्ती�ान आहे. त्याला माहीत असलेल्या गोष्टींना मया�दा 

नाही.
7 परमेश्वराला धन्या�ाद द्या. आपल्या दे�ाची �ीर्णे�र स्तुती करा.

धडा उपदेश

बायबल पासून

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिर्ण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. स्तोत्रसंविहता 103 : 1–5

1 माझ्या आत्म्या परमेश्वराचा जयजयकार कर. माझ्या शरीराच्या प्रत्येक भागाला त्याच्या पवि�त्र ना�ाची 
स्तुती करु दे.

2 माझ्या आत्म्या, परमेश्वराचा जयजयकार कर आणिर्ण तो खोखरच दयाळू आहे हे वि�सरु नकोस.
3 दे�ा, आम्ही केलेल्या स�� पापांबद्दल क्षमा कर. तो आमचे स�� आजार बरे करतो.
4 दे� थडग्यापासून आमचे आयुष्य �ाच�तो आणिर्ण तो आम्हांला प्रमे आणिर्ण सहानुभूती देतो.
5 दे� आम्हाला खूप चांगल्या गोष्टी देतो. तो आम्हाला गरुडासारखे परत तरुर्ण बन�तो.

2. 2 राजे 20 : 1-7

1 याच सुमारास विहज्कीया आजारी पडून ज�ळ ज�ळ मतृ्युशय्ये�रच होता. आमोजचा मुलगा यशया हा 
संदेष्टा त्याच्याकडे गेला. तो विहज्कीयाला म्हर्णाला, परमेश्वराचे म्हर्णर्णे आहे, तू आता घराच्या 
कारभाराची विनर�ाविनर� करा�ीस कारर्ण तू फार काळ जगर्णार नाहीस तुझा मृत्यू समीप आला आहे.

2 तेव्हा विहज्कीयाने आपले तोंड भिभंतीकडे �ळ�ले.परमेश्वराची प्राथ�ना करुन तो म्हर्णाला, विहज्कीया 
मरर्णासन्न अ�स्थेत

3 परमेश्वर, मी तुझी मन:पू��क से�ा केली आहे हे लक्षात असू दे. तुझ्या दृष्टीने जे उचिचत तेच मी केले. 
ए�ढे बोलून तो ओक्साबोक्शी रडला.

4 यशया मधला चौक ओलांडून जाण्यापू�hचा पुन्हा त्याला परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले. परमेश्वर म्हर्णाला,
5 पुन्हा मागे विफर आणिर्ण माझ्या प्रजेचा नेता विहज्कीया याच्याशी बोल. त्याला म्हर्णा�े, तुझा पू��ज दा�ीद 

याचा परमेश्वर दे� म्हर्णतो: तू करुर्णा भाकलीस ती मी ऐकली आणिर्ण तुझी अश्रू पाविहले. तेव्हा मी तुला 
बरे करतो वितसऱ्या दिद�शी तू परमेश्वराचे मंदिदर चढून जाशील.

6 तुला मी आर्णखी पंधरा �ष� आयुष्य दिदले आहे. अश्शूरच्या राजाच्या हातून तुझी आणिर्ण या नगराची मी 
सोड�र्णूक करीन. या नगराचे मी रक्षर्ण करीन स्�त:साठी तसेच माझा से�क दा�ीद याला मी दिदलेल्या 
�चनासाठी मी हे करीन.

7 मग यशया म्हर्णाला, अंजीराचे चिमश्रर्णकरुन ते याच्या दुखऱ्या भागा�र ला�ा. तेव्हा त्यांनी अंजीरांचे 
चिमश्रर्ण करुन विहज्कीयाच्या दुखऱ्या भागा�र त्याचा लेप दिदला. तेव्हा विहज्कीया बरा झाला.

3. यशया 35: 3-6, 10

3 दुब�ल हात बळकट करा. दुब�ळ पाय घट्ट करा.
4 लोक घाबरले � गोंधळले आहेत. त्यांना सांगा, सामर्थ्यय��ान व्हा. भीऊ नका. तुमचा दे� येऊन तमुच्या 

शत्रूला लिशक्षा करील. तो येईल आणिर्ण तमुच्या �र कृपा करील. परमेश्वर तुमचे रक्षर्ण करील.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिर्ण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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5 मग आंधळे पुन्हा डोळस होतील. त्यांचे डोळे उघडतील. बाविहरे ऐकू शकतील. त्यांना श्र�र्णशक्ती 
चिमळेल.

6 पंगु हरर्णांप्रमार्णे नाचतील. मुके आनंदगीते गाऊ लागतील. �ाळ�ंटात झरे �ाहू लागतील, तेव्हा असे 
होईल. कोरड्या जचिमनीतून झरे �ाहतील.

10 दे� त्याच्या लोकांना मुक्त करील आणिर्ण ते लोक त्याला शरर्ण येतील. लिसयोनमध्ये येताना लोक गात 
येतील. त्यांना कायमचा आनंद चिमळेल. तो आनंद त्यांच्या डोक्या�रील मुकुटाप्रमार्णे असेल. ते आनदंाने
� हषाvने भारून जातील. दु:ख आणिर्ण शोक दूर सरेल.

4. योहान 4: 46 (तेथे)-53

46 ... तेथे राजाचे जे मुख्य आचिधकारी होते त्यापैकी एक आचिधकारी कफर्ण�हूम नगरात राहत होता, या 
मार्णसाचा मुलगा आजारी होता.

47 येशू यहूदीयातून आला आहे आणिर्ण आता तो गालीलातच आहे हे त्या अचिधकाऱ्याने ऐकले. म्हर्णून तो 
मनषु्य येशूकडे काना गा�ी गेला. येशूने कफर्ण�हूम तेथे येऊन आपल्या मुलाला बरे करा�े म्हर्णून त्याने 
याचना केली. कारर्ण त्याचा मुलगा ज�ळज�ळ मेला होता.

48 येशू त्याला म्हर्णाला, चमत्कार आणिर्ण अदभुत कामे पाविहली तरच तमु्ही लोक माझ्या�र वि�श्वास ठे�ाल.
49 राजाचा अचिधकारी म्हर्णाला, महाराज, माझा लहान मुलगा मरण्यापू�� माझ्या घरी चला.
50 येशूने उतर दिदले, जा, तुझा मुलगा �ाचेल. येशूने सांविगतले त्या�र वि�श्वास ठे�ून तो मनुष्य घरी गेला.
51 तो घरी चाललेला असताना �ाटेतच त्याचे नोकर त्या मार्णसाला भेटले. त्यांनी त्याला सांविगतले, तुमचा 

मुलगा बरा आहे.
52 त्या मनुष्याने वि�चारले, माझ्या मुलाला कधीपासून बरे �ाटू लागले? नोकर म्हर्णाले, काल दुपारी एक 

�ाजण्याच्या सुमारास त्याचा ताप उतरला.
53 तुझा मुलगा �ाचेल असे एक �ाजण्याच्या सुमारासच येशूने सांविगतले होते, हे त्या मुलाच्या �चिडलांना 

माहीत होते. म्हर्णून त्याने � त्याच्या घरातील स�ाvनी येशू�र वि�श्वास ठे�ला.

5. मत्तय 8: 14-17

14 मग येशू पेत्राच्या घरी आला. तेथे पेत्राची सासू तापाने आजारी पडली आहे, असे येशूने पविहले.
15 त्याने वितच्या हाताला स्पश� केला तेव्हा वितचा ताप विनघाला. मग ती उठून त्याची से�ा करू लागली.
16 त्या संध्याकाळी लोकांनी भूतबाधा झालेल्या पुष्कळ लोकांना त्याच्याकडे आर्णले येशूने शब्द बोलून ती 

भुते घालवि�ली � स�� प्रकारच्या रोग्यांना बरे केले
17 यशया संदेष्ट्यांच्या द्वारे जे सांविगतले होते ते पूर्ण� व्हा�े म्हर्णून असे झाले. यशयाने असे म्हटले होते: 

त्याने आमच्या व्याधी स्�त:�र घेतल्या, त्याने आमचे रोग �ाविहले.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिर्ण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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6. योहान 13: 31

31 तो गेल्या�र येशू म्हर्णाला, आता मनुष्याच्या पुत्राचे गौर� झाले आहे आणिर्ण त्याच्याठायी दे�ाचे गौर� 
झाले आहे.

7. योहान 14: 12, 13, 15-17

12 मी तुम्हांला खरे सांगतो मी जी कामे करतो ती कामे माझ्या�र वि�श्वास ठे�र्णाराही करील. आणिर्ण 
त्यापके्षाही मोठी कामे करील. कारर्ण मी विपत्याकडे जातो.

13 आणिर्ण तुम्ही जे काही माझ्या ना�ाने माझ्याज�ळ मागाल ते मी करीन यासाठी की, पतु्रामध्ये विपत्याचे 
गौर� व्हा�े.

15 जर तुम्ही माझ्या�र प्रीवित करिरत असाल, तर ज्या आज्ञा मी करतो त्या तुम्ही पाळाल.
16 आणिर्ण मी विपत्याला सांगेन आणिर्ण तो तुम्हांला दुसरा साहाय्यकता� देईल, यासाठी की त्याने तमु्हांबरोबर 

स��काळ राहा�े.
17 साहाय्यकता� हा सत्याचा आत्मा आहे. जग त्याचा स्�ीकार करू शकत नाहीत. कारर्ण ते त्याला पाहत 

किकं�ा ओळखत नाही. पर्ण तुम्ही त्याला ओळखता, कारर्ण तो तुमच्याबरोबर राहतो, तो तुमच्यामध्ये 
�ास करील.

8. प्रकटीकरर्ण 10 : 1–3 (से :), 8–11

1 मग मी आर्णखी एक शक्तीशाली दे�दूत स्�गा�तून येताना पाविहला. तो ढगांनी आच्छादलेला होता. 
त्याच्या डोक्या�रमेघधनुष्य होते. त्याचा चेहरा सूया�सारखा होता, त्याचे पाय जर्णू काय अग्नीचे खांब 
होते.

2 त्याने लहान गुंडाळी धरलीहोती, जी त्याच्या हातात उघडी होती. त्याने त्याचा उज�ा पाय समदु्रात 
ठे�ला होता � डा�ा पाय जचिमनी�र ठे�ला होता.

3 आणिर्ण त्याने सिसंहाच्या गज�नेसारखी मोठ्याने गज�ना कली.
8 तेव्हा आकाशातून झालेली �ार्णी जी मी ऐकली होती ती पनु्हा मला बोलली, जा, गुंडाळी घे, जी गुडंाळी

समदु्र � जमीनया�र उभ्या असलेल्या दे�दूताच्या हातात उघडी आहे ती घे.
9 म्हर्णून मी त्या दे�दूताकडे गेलो � मला ती लहान गुंडाळी दे असे म्हर्णालो. तो मला म्हर्णला, ही घे, 

आणिर्ण ही खा. तीखाल्ल्याने तुझे पोट कडू होईल. पर्ण तुझ्या तोंडाला मात्र ते मधासारखे गोड लागेल.
10 मी ती लहान गुंडाळी दे�दूताच्याहातून घेतली � खाऊन टाकली. माझ्या तोंडात मला ती मदासारखी 

गोड �ाटली, पर्ण जेव्हा ती मी खाल्ली, तेव्हा माझेपोट कड�ट झाले.
11 तेव्हा माल सांगण्यात आले, तू पनु्हा पुष्कळ लोकांना, राष्ट्रांना, �ेग�ेगळ्या भाषा बोलर्णाऱ्यांना 

�राजांना संदेश सांविगतले पाविहजेत.
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वि�ज्ञान आणिर्ण आरोग्य

1. 11: 9-21

ख्रि�श्चन वि�ज्ञानाच्या शारीरिरक उपचाराचा परिरर्णाम आता, येशूच्या काळाप्रमार्णे, दै�ी तत्त्�ाच्या ऑपरेशनमुळे 
होतो, ज्यापू�h पाप आणिर्ण रोग मान�ी चेतनेतील त्यांची �ास्तवि�कता गमा�तात आणिर्ण नैसर्गिगंकरिरत्या आणिर्ण 
आ�श्यकतेनुसार नाहीसे होतात जसे अंधाराने प्रकाशाला आणिर्ण पापाला सुधारर्णेला स्थान दिदले. आता, 
तेव्हाप्रमार्णे, ही पराPमी कृत्ये अलौविकक नसून परम नैसर्गिगंक आहेत. ते इमॅन्युएलचे चिचन्ह आहेत, किकं�ा "दे� 
आपल्याबरोबर आहे," - एक दै�ी प्रभा� जो मान�ी चेतनेमध्ये नेहमीच उपस्थिस्थत असतो आणिर्ण स्�तःची 
पुनरा�ृत्ती करतो, पू�h �चन दिदल्याप्रमार्णे आता येत आहे,

बंदिद�ानांना [अथा�च्या] सुटकेचा उपदेश करण्यासाठी,
आणिर्ण आंधळ्यांना दृष्टी चिमळ�ून देर्णे,
जखम झालेल्यांना मुक्त करण्यासाठी.

2. 139 : 4–8, 15-27

सुरु�ातीपासून शे�टपयvत, शास्त्र�चनांमध्ये आत्म्याच्या, मनाच्या, पदाथा��रील वि�जयाच्या लेखाजोखा 
आहेत. मनषु्य ज्याला चमत्कार म्हर्णतात त्याद्वारे मोशेने मनाची शक्ती लिसद्ध केली; तसेच यहोश�ा, एलीया 
आणिर्ण अलीशा यांनी केले.

काय पवि�त्र लिलख्रिखत मानले जा�े आणिर्ण काय करू नये याबद्दल चच� कौन्सिन्सलच्या मतानुसार विनर्ण�य; प्राचीन 
आ�ृत्त्यांमधील स्पष्ट चुका; जुन्या करारातील तीस हजार णिभन्न �ाचन, आणिर्ण न�ीन मध्ये तीन लाख, - या 
तर्थ्यये दश��तात की एक नश्वर आणिर्ण भौवितक भा�ना दै�ी रेकॉड�मध्ये कशी चोरली गेली, त्याच्या स्�तःच्या 
रंगाने प्ररेिरत पृषे्ठ काही प्रमार्णात गडद झाली. परंतु चुका उत्पत्तीपासून प्रकटीकरर्णापयvत पाविहलेल्या 
शास्त्र�चनांचे दै�ी वि�ज्ञान पूर्ण�पर्णे अस्पष्ट करू शकत नाहीत, येशूच्या प्रात्यणिक्षकाला बाधा आर्णू शकत 
नाहीत किकं�ा संदेष्ट्यांनी बरे करर्णे रद्द करू शकत नाही, ज्यांनी "बांधकाम करर्णाऱ्यांनी नाकारलेला दगड" 
"मुख्य होईल" असे भाकीत केले होते."

3. 107 : 1-6
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1866 मध्ये, मी ख्रि�स्त वि�ज्ञान किकं�ा जी�न, सत्य आणिर्ण प्रेमाचे दै�ी विनयम शोधून काढले आणिर्ण माझ्या 
शोधाला ख्रि�श्चन वि�ज्ञान असे ना� दिदले. �ैज्ञाविनक मानलिसक उपचाराच्या परिरपूर्ण� दै�ी तत्त्�ाच्या या अंवितम 
प्रकटीकरर्णाच्या स्�ागतासाठी दे�ाने अनेक �षाvपासून मला कृपापू��क तयार केले होते.

4. 109 : 11–15, 16–22

माझ्या शोधानंतर तीन �ष�, मी मन-उपचार या समस्येचे विनराकरर्ण शोधले, शास्त्र शोधले आणिर्ण इतर 
थोडे �ाचले, समाजापासून अलिलप्त राविहले आणिर्ण सकारात्मक विनयम शोधण्यासाठी �ेळ आणिर्ण शक्ती 
दिदली.… मला स�ाvचे तत्� माविहत होते. दे� होण्यासाठी सुसं�ादी मन-विPया, आणिर्ण ते उपचार आदिदम 
ख्रि�श्चन उपचारांमध्ये पवि�त्र, उत्थान वि�श्वासाने तयार केले गेले; परंतु मला या उपचाराचे वि�ज्ञान माविहत 
असले पाविहजे आणिर्ण मी दै�ी प्रकटीकरर्ण, कारर्ण आणिर्ण प्रात्यणिक्षकाद्वारे परिरपूर्ण� विनष्कषा�पयvत 
पोहोचण्याचा माझा माग� जिजंकला.

5. 558 : 1–8

सेंट जॉन त्याच्या प्रकटीकरर्णाच्या पसु्तकाच्या दहाव्या अध्यायात लिलविहतात: -

मग मी आर्णखी एक शक्तीशाली दे�दूत स्�गा�तून येताना पाविहला. तो ढगांनी आच्छादलेला होता. त्याच्या 
डोक्या�रमेघधनुष्य होते. त्याचा चेहरा सूया�सारखा होता, त्याचे पाय जर्णू काय अग्नीचे खांब होते.

6. 559 : 1–23

या दे�दूताच्या हातात "छोटे पसु्तक" होते, जे स�ाvसाठी �ाचण्यासाठी आणिर्ण समजण्यासाठी खुले होते. याच 
पसु्तकात दै�ी वि�ज्ञानाचे प्रकटीकरर्ण होते का, "उज�ा पाय" किकं�ा ज्याची प्रबळ शक्ती समुद्रा�र होती, - 
प्राथचिमक, सुप्त त्रटुी�र, स�� त्रटुीच्या दृश्य स्�रूपांचे स्त्रोत? दे�दूताचा डा�ा पाय पृर्थ्य�ी�र होता; म्हर्णजेच, 
दृश्यमान त्रुटी आणिर्ण ऐकू येण्याजोग्या पापा�र दुय्यम शक्ती �ापरली गेली. �ैज्ञाविनक वि�चारांचा "अजूनही, 
लहान आ�ाज" खंड आणिर्ण महासागरात जगाच्या स�ा�त दुग�म भागापयvत पोहोचतो. सत्याचा ऐकू न येर्णारा 
आ�ाज मान�ी मनाला, "जसा सिसंह गज�तो तसा." हे �ाळ�ंटात आणिर्ण भीतीच्या गडद दिठकार्णी ऐकू येते. ते 
�ाईटाच्या "सात गज�ना" जागृत करते, आणिर्ण गुप्त स्�रांचा संपूर्ण� डायपॉन उच्चारर्ण करण्यासाठी त्यांच्या सुप्त 
शक्तींना प्र�ृत्त करते. मग सत्याची शक्ती प्रदर्शिशंत केली जाते, — त्रटुीच्या नाशातून प्रकट होते. मग सुसं�ादातून 
एक आ�ाज येईल: "जा आणिर्ण लहान पसु्तक घे. ... ते घे, आणिर्ण ते खा; आणिर्ण ते तुझे पोट कडू करेल, परंतु ते 
तुझ्या तोंडात मधासारखे गोड होईल." नश्वरांनो, स्�गhय सु�ात�चे पालन करा. दै�ी वि�ज्ञान घ्या. हे पसु्तक 
सुरु�ातीपासून शे�टपयvत �ाचा. त्याचा अभ्यास करा, मनन करा. जेव्हा ते तुम्हाला बरे करेल तेव्हा ते पविहल्या 
च�ीनुसार गोड असेल; पर्ण सत्या�र कुरकुर करू नका, जर तुम्हाला त्याचे पचन कडू �ाटत असेल.
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7. 150 : 4-17

आजच्या काळात सत्याची उपचार करर्णारी शक्ती एका अभूतपू�� प्रदश�नाऐ�जी एक अमया�द, शाश्वत वि�ज्ञान 
म्हर्णून व्यापकपर्णे प्रदर्शिशंत केली जाते. "परृ्थ्य�ी�रील शांती, मार्णसांप्रती सद्भा�ना" या सु�ात�चे नव्याने दश�न 
घडत आहे. हे आगमन, मास्टरने �चन दिदल्याप्रमार्णे, पुरुषामंध्ये कायमस्�रूपी व्य�स्था म्हर्णून त्याची स्थापना 
करण्यासाठी आहे; परंतु ख्रि�श्चन वि�ज्ञानाचे चिमशन, पू�hच्या प्रात्यणिक्षकाच्या �ेळेप्रमार्णे, मुख्यतः शारीरिरक 
उपचारांपैकी एक नाही. आता, तेव्हाप्रमार्णे, शारीरिरक रोगाच्या आचिधभौवितक उपचारामध्ये चिचन्हे आणिर्ण 
चमत्कार घड�ले जातात; परंतु ही चिचन्हे के�ळ त्याच्या दै�ी उत्पत्तीचे प्रदश�न करण्यासाठी आहेत - जगाची 
पापे दूर करण्यासाठी ख्रि�स्त-शक्तीच्या उच्च काया�ची �ास्तवि�कता प्रमाणिर्णत करण्यासाठी.

8. 55 : 15–29

सत्याची अमर कल्पना शतकानुशतके पसरत आहे, त्याच्या पंखाखाली आजारी आणिर्ण पाप करीत आहे. माझी 
थकलेली आशा त्या आनदंी दिद�साची जार्णी� करण्याचा प्रयत्न करते, जेव्हा मनुष्य ख्रि�स्ताचे वि�ज्ञान ओळखेल
आणिर्ण आपल्या शेजाऱ्या�र स्�तःसारखे प्रेम करेल - जेव्हा त्याला दे�ाच्या स��शलिक्तमानतेची आणिर्ण दै�ी 
प्रमेाच्या उपचार शक्तीची जार्णी� होईल जे त्याने मान�जातीसाठी केले आहे आणिर्ण करत आहे. . दिदलेली 
आश्वासने पूर्ण� होतील. दै�ी उपचार पुन्हा प्रकट होण्याची �ेळ स�� काळ आहे; आणिर्ण जो कोर्णी आपले 
परृ्थ्य�ी�रील स�� काही दै�ी वि�ज्ञानाच्या �ेदी�र ठे�तो, तो आता ख्रि�स्ताचा प्याला विपतो आणिर्ण ख्रि�श्चन 
उपचारांच्या आत्म्याने आणिर्ण सामर्थ्यया�ने संपन्न होतो.

सेंट जॉनच्या शब्दात: " आणिर्ण मी विपत्याला सांगेन आणिर्ण तो तुम्हांला दुसरा साहाय्यकता� देईल, यासाठी की त्याने
तमु्हांबरोबर स��काळ राहा�े." हा सांत्�न करर्णारा मला दै�ी वि�ज्ञान समजतो.

दैविनक कत�व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

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

चच� मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

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 मार्णसा�र राज्य करते;  आणिर्ण एक ख्रि�श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरपर्णा आणिर्ण 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�ी.
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कत�व्याची सतक� ता

आPमक  मानलिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करर्णे,  आणिर्ण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिर्ण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  .ी्या वि�सरर्णे किकं�ा दुल�क्ष करर्णे हे या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे कत�व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.
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_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिर्ण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


