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सोनेरी मजकूर:  नीवि�सूत्रे 8: 18

"माझ्याज�ळही देण्यासाठी श्रीमं�ी आणि& मानमरा�ब आहे�. मी खरी संपत्ती आणि& यश दे�े."

उत्तरदायी �ाचन: स्�ोत्रसंविह�ा 119 : 12, 16-18
स्�ोत्रसंविह�ा 36: 8, 9

12 परमेश्वरा, �ुझे कल्या& असो मला �ुझे विनयम शिशक�.
16 मला �ुझे विनयम आ�ड�ा�. मी �ुझे शब्द वि�सर&ार नाही.
17 माझ्याशी, �ुझ्या से�काशी चांगला �ाग, म्ह&जे मी जिज�ं� राहू शकेन. आणि& �ुझ्या आज्ञा पाळू शकेन.
18 परमेश्वरा, माझे डोळे उघड मला �ुझ्या शिशक�&ीकडे बघू दे आणि& �ू केलेल्या अद्भ�ु गोष्टीबद्दल �ाचू दे.
8 परमेश्वरा �ुझ्या घरा�ल्या चांगल्या �स्�ूंमुळे त्यांना न�ा जोम ये�ो. �ू त्यांना �ुझ्या अद्भ�ु नदी�ून 

मनसोक्त विपऊ दे�ोस.
9 परमेश्वरा जी�नाचे कारंजे �ुझ्या�ून उड�े. �ुझा प्रकाश आम्हाला प्रकाश दाख��ो.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. विनगम 17: 1-6

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविEल्ड ख्रिGश्चन सायन्स चचने �यार केला हो�ा. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्Pकल कोPेशन्स आणि& ख्रिGश्चन सायन्स Pेक्स्Pबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की Pू द स्क्रिस्Nप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1 स� इस्राएल लोक सीनच्या राना�ून एकत्र प्र�ास कर� गेले, परमेश्वराने त्यांना आज्ञा केल्याप्रमा&े 
�े ठिठकठिठका&ाहून प्र�ास कर� रEीदीम येरे्थ गेले आणि& त्यांनी �ेरे्थ �ळ ठिदला; �ेरे्थ त्यांना 
प्या�यास पा&ी नव्ह�े.

2 �ेव्हा इस्राएल लोक मोशेवि�रुद्ध उठले � त्याच्याशी भाडूं लागले. �े म्ह&ाले, आम्हाला प्या�यास 
पा&ी दे. मोशे त्यांना म्ह&ाला, �मु्ही माझ्यावि�रुद्ध का उठला आहा�? �मु्ही परमेश्वराची परीक्षा का
पाहा� आहा�?

3 परं�ु लोक �हानेने कासा�ीस झाले हो�े म्ह&ून �े मोशेकडे कुरकुर करी�च राविहले; �े म्ह&ाले, �ू 
आम्हाला मिमसर देशा�ून बाहेर का आ&लेस? आमची मुलेबाळे, गुरेढोरे यांना पाण्या�ाचून 
मारण्यासाठी �ेरू्थन आम्हाला �ू येरे्थ आ&लेस काय?

4 �ेव्हा मोशे परमेश्वराकडे धा�ा करून म्ह&ाला, मी ह्या लोकांना काय करु? �े मला ठार मारा�यास
उठले आहे�.

5 परमेश्वर मोशेला म्ह&ाला, �ू इस्राएल लोकांपुढे जा. त्यांच्यापैकी काही �डीलधारी म्ह&जे पुढारी 
मा&से �ुजबरोबर घे. नाईल नदीच्या पाण्या�र �ू जी काठी आपPली हो�ीस �ी �ू �ुझ्याबरोबर घे.

6 होरेब डोंगरा�रील एका खडका�र म्ह&जे शिसनाय डोंगरा�रील एका खडका�र मी �ुझ्या पुढे उभा 
राहीन, त्या खडका�र �ी आपP म्ह&जे त्या खडका�ून पा&ी बाहेर येईल. मग लोकांनी �े प्या�े. 
मोशेने हे स� केले आणि& इस्राएल लोकांच्या �मिडलधाऱ्या मा&सांनी म्ह&जे पुढाऱ्यांनी �े पाविहले.

2. मत्तय 14: 14-21

14 मग �ो विकनाऱ्या�र आला, जेव्हा त्याने मोठा लोकसमदुाय पाविहला. �ेव्हा त्याला त्यांच्याबद्दल कळ�ळा
�ाPला. म्ह&ून जे आजारी हो�े त्यांना त्याने बरे केले.

15 मग संध्याकाळ झाल्या�र त्याचे शिशष्य त्याच्याकडे आले आणि& म्ह&ाले, ही माळराना�रची उजाड जागा
आहे आणि& भोजन �ेळ होऊन गेली आहे. लोकांनी गा�ामध्ये जाऊन स्��:करिर�ा अन्न वि�क� घ्या�े 
म्ह&ून त्यांना पाठ�ून द्या.

16 परं�ु येशू त्यांना म्ह&ाला, त्यांना जाण्याची गरज नाही. �मु्हीच त्यांना खायला द्या.
17 �ेव्हा �े त्याला म्ह&ाले, पाच भाकरी � दोन मासे याशिश�ाय येरे्थ आमच्याज�ळ काहीच नाही.
18 �ो म्ह&ाला, त्या इकडे आ&ा.
19 मग लोकांना ग��ा�र बसण्याची आज्ञा केत्या�र त्याने त्या पाच भाकरी � दोन मासे घेऊन �र 

आकाशकडे पाहून त्या�र आशी�ाद माविग�ला. न�ंर त्याने भाकरी मोडून शिशष्यांना ठिदल्या � शिशष्यांनी 
लोकास ठिदल्या.

20 �े स� जे�ून �ृप्� झाले. मग त्या उरलेल्या �ुकड्यांच्या त्यांनी बारा Pोपल्या भरुन घे�ल्या.
21 स्क्रिस्त्रया � मुले मोजली नाही�, पुरूष मात्र पाच हजार हो�े.
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3. लूक 12: 22, 24, 27, 31 (शोध&े)

22 मग येशू त्याच्या शिशष्यांना म्ह&ाला, म्ह&ून मी �ुम्हांस सांग�ो, स्��:च्या जी�नावि�षयी किकं�ा �मु्ही काय
खा�े यावि�षयी चिचं�ा करु नका. किकं�ा �ुमच्या शरीरावि�षयी म्ह&जे को&�े कपडे घाला�े� यावि�षयी 
चिचं�ा करु नका.

24 का�ळ्यांचा वि�चार करा. �े पेरी� नाही� � काप&ीही करी� नाही�. त्यांना कोठार नाही � क&गीही 
नाही. �रीही दे� त्याचे पोष& कर�ो. पक्ष्यांपके्षा �मु्ही विक�ी�री मोल�ान आहा�!

27 रानEुले कशी �ाढ�ा� याचा वि�चार करा. �े कष्ट करी� नाही� � का�ी� नाही�. �री मी �मु्हांला 
सांग�ो शलमोनानेसुद्धा आपल्या स� �ैभ�ा� त्यांच्या�ील एकासारखाही पोशाख घा�ला नव्ह�ा.

31 ... प्रर्थम त्याचे राज्य मिमळवि�ण्यासाठी झPा म्ह&जे याही गोष्टी �मु्हांला ठिदल्या जा�ील.

4. मत्तय 17: 24-27

24 येशू आणि& त्याचे शिशष्य कE&हूमास आले �ेव्हा मंठिदराचा कर �सूल कर&ारे आले, �े पते्राकडे येऊन 
म्ह&ाले, �ुमचा गुरू कराचा रूपया दे� नाही काय?

25 त्याने म्हPले, होय दे�ो. मग �ो घरा� आल्याबरोबर �ो बोलण्याअगोदर येशू म्ह&ाला, शिशमोना, �ुला 
काय �ाP�े? पथृ्�ी�रील राजे जका� किकं�ा कर को&ाकडून घे�ा�, आपल्या मुलांकाडून की 
परक्याकडून?

26 जेव्हा �ो म्ह&ाला, परक्याकडून �ेव्हा येशूने त्याला म्हPले, �र मग मुले मोकळी आहे�.
27 �री आप& त्यांना अडखळ& आ&ू नये, म्ह&ून पाण्या� जाऊन गळ Pाक आणि& पविहल्याने �र येईल �ो

मासा धरून त्याचे �ोंड उघड म्ह&जे �ुला दोन रूपयांचे एक ना&े सापडेल. �े घेऊन माझ्याबद्दल � 
�ुझ्याबद्दल दे.

5. माक  12: 41-44

41 येशू दानपPेीच्या समोर बसला अस�ा लोक पेPी� पैसे कसे Pाक�ा� हे पाह� हो�ा. आणि& पुष्कळ 
श्रीमं� लोक भरपूर पैसे Pाकी� हो�े.

42 न�ंर एक गरीब वि�ध�ा आली. वि�ने �ांब्याची दोन लहान ना&ी Pाकली, ज्याची किकमं� शंभरा�ील एका 
पैशाए�ढी हो�ी.

43 येशूने आपल्या शिशष्यांना एकत्र बोला�ले आणि& म्ह&ाला, मी �ुम्हांला खरे सांग�ो, की स�ाrनी त्या पPेी�
जे दान Pाकले त्या स�ाrपेक्षा या वि�ध�ेने अमिधक Pाकले आहे.

44 मी असे म्ह&�ो कार& त्यांच्याज�ळ जे भरपूर हो�े त्यामधून त्यांनी काही दान ठिदले, परं�ु �ी गरीब 
असूनही वि�च्याज�ळ हो�े �े स� वि�ने देऊन Pाकले. �ी स� वि�च्या जी�नाची उपजीवि�का हो�ी.
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6. 2 करिरंर्थकरांस 8: 9, 13-15

9 कार& �ुम्हांला आपल्या प्रभु येशू ख्रिGस्�ाची कृपा माही� आहे की, जरी �ो श्रीमं� हो�ा �री 
�ुमच्याकरिर�ा �ो गरीब झाला, यासाठी की, त्याच्या गरीबीने �मु्ही श्रीमं� व्हा�े.

13 दुसऱ्याचे ओझे हलके करण्यासाठी �ुमच्या�र ओझे लादा�े असे नाही �र समान�ा असा�ी म्ह&ून.
14 सध्याच्या काळा� �ुमच्या वि�पुल�े�ून त्यांची गरज भागा�ी. यासाठी की नं�र त्याच्या वि�पुल�ेमुळे 

�ुमच्या गरजा भागवि�ल्या जाव्या�. मग समान�ा येईल.
15 पवि�त्र शास्त्र म्ह&�े, ज्याने पुष्कळ गोळा केले हो�े, त्याला जास्� झाले नाही. ज्याने र्थोडे गोळा केले 

हो�े, त्याला कमी पडले नाही.
7. स्�ोत्रसंविह�ा 23: 1-6

1 परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला ज्याचीगरज आहे �े मला नेहमी मिमळ� राहील.
2 �ो मला विहरव्या कुर&ा� झोपू दे�ो. �ो मला संर्थ पाण्याज�ळ ने�ो.
3 �ो त्याच्या ना�ाच्या भल्यासाठी माझ्या आत्म्याला न�ी शक्ती दे�ो. �ो खरोखरच चांगला आहे हे 

दाख�ण्यासाठी �ो मला, चांगुलप&ाच्या मागाने ने�ो.
4 मी जरी र्थडग्यासारख्याभया& अंधकाराने भरलेल्या दरी�ून गेलो �री मला कसल्याही संकPाचे भय 

�ाP&ार नाही का? कार& परमेश्वरा, �ू माझ्याबरोबर आहेस. �ुझी काठी आणि& आकडी माझे सांत्�न 
कर�ा�.

5 परमेश्वरा, �ू माझे �ाP माझ्या शंत्रूसमोर त्यार केलेस �ू माझ्या डोक्या�र �ेल घा�लेस माझा प्याला 
आ�ा भरुन �ाहू लागला आहे.

6 माझ्या उरलेल्या आयुष्या� चांगुलप&ा आणि& दया सदै� माझ्या बरोबर अस�ील. आणि& मी 
परमेश्वराच्या मठंिदरा� अन�ंकाळापयr� बसेन.

वि�ज्ञान आणि& आरोग्य

1. 468 : 16-24

प्रश्न. - पदार्थ म्ह&जे काय?
उत्तर द्या. - पदार्थ असा आहे जो शाश्व� आहे आणि& कलह आणि& क्षय करण्यास अक्षम आहे. सत्य, जी�न 
आणि& प्रेम हे पदार्थ आहे�, कार& शास्त्र�चने विहबू्रमध्ये हा शब्द �ापर�ा�: "आशा केलेल्या गोष्टींचा पदार्थ, 
न पाविहलेल्या गोष्टींचा पुरा�ा." आत्मा, मन, आत्मा किकं�ा दे� यांचा समानार्थ} शब्द, हा एकमे� �ास्�वि�क 
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पदार्थ आहे. अध्यात्मित्मक वि�श्व, �ैयशिक्तक मनुष्यासह, ही एक संयुक्त कल्पना आहे, जी आत्म्याच्या दै�ी 
पदार्थाचे प्रवि�किबंब आहे.

2. 206 : 15-18

मनषु्याशी दे�ाच्या �ैज्ञाविनक संबंधा�, आपल्याला असे आढळून ये�े की जे काही आशी�ाद दे�े �े स�ाrना 
आशी�ाद दे�े, जसे येशूने भाकरी आणि& माशांसह दाख�ले, - आत्मा, काही Eरक पड� नाही, पुर�ठा 
स्त्रो� आहे.

3. 530 : 5-12

दै�ी वि�ज्ञानामध्ये, मनषु्य हा ईश्वर, असण्याचे दै�ी �त्� ठिPक�ून ठे��ो. पथृ्�ी, दे�ाच्या आजे्ञनुसार, मनषु्याच्या 
�ापरासाठी अन्न आ&�े. हे जा&ून, येशूने एकदा म्हPले, "�ुमच्या जी�नाचा वि�चार करू नका, �मु्ही काय 
खा�े किकं�ा काय प्या�े," - त्याच्या विनमात्याच्या वि�शेषामिधकारा�र गृही� धरून नाही, परं�ु दे�, स�ाrचा विप�ा 
आणि& आई, हे ओळख&े शक्य आहे. �ो शिललीप्रमा&े मनषु्याला खायला घाल�ो आणि& कपडे घाल�ो.

4. 91 : 16-17

भौवि�क स्�ार्थामध्ये गढून गेल्याने आप& जी�न किकं�ा मनाचे पदार्थ ओळख�ो आणि& प्रवि�किबंविब� कर�ो.

5. 278 : 4-22

आत्मा हा एकमे� पदार्थ आणि& चे�ना आहे ज्याला दै�ी वि�ज्ञानाने मान्य�ा ठिदली आहे. भौवि�क इठंि�ये याचा 
वि�रोध कर�ा�, प& भौवि�क इठंि�ये नाही�, कार& पदार्थाला मन नस�े. आत्म्या�, काही Eरक पड� नाही, 
जसे सत्यामध्ये चूक नस�े आणि& चांगल्यामध्ये �ाईP नस�े. ही एक खोPी कल्पना आहे, �ास्�वि�क पदार्थ आहे 
ही कल्पना, आत्म्याच्या वि�रुद्ध आहे. आत्मा, दे�, अन�ं आहे, स�. आत्म्याचा को&�ाही वि�परी� असू शक� 
नाही.

�ी बाब महत्त्�ाची आहे किकं�ा त्या� जी�न आणि& सं�ेदना आहे�, हे नश्वरांच्या खोट्या वि�श्वासांपैकी एक आहे 
आणि& के�ळ एक अनुमाविन� नश्वर चे�न�े अत्मिस्�त्�ा� आहे. म्ह&ून, जसजसे आप& आत्मा आणि& सत्याकडे 
जा�ो, �स�से आप& पदार्थाची जा&ी� गमा��ो. भौवि�क पदार्थ असू शक�ा� या प्र�ेशासाठी आ&खी एक 
प्र�ेश आ�श्यक आहे - म्ह&जे, आत्मा अमयाद नाही आणि& �े पदार्थ स्�यं-सजनशील, स्�यं-अत्मिस्�त्�ा� आणि&
शाश्व� आहे. या�रून असे ठिदसून येईल की दोन शाश्व� कार&े आहे�, जी एकमेकांशी कायमची लढ� आहे�; 
आणि& �रीही आप& म्ह&�ो की आत्मा स��च्च आणि& स�-उपस्थिस्र्थ� आहे.

6. 517 : 30-23
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दै�ी प्रेम त्याच्या स्��ःच्या कल्पनांना आशी�ाद दे�े आणि& त्यांना �ाढ��े - त्याची शक्ती प्रकP करण्यासाठी. 
मा�ी मशाग� करण्यासाठी मा&ूस बनलेला नाही. त्याचा जन्मशिसद्ध हक्क अमिधराज्य आहे, अधीन�ा नाही. �ो
पथृ्�ी आणि& स्�गा�ील वि�श्वासाचा स्�ामी आहे - �ो स्��ः त्याच्या विनमात्याच्या अधीन आहे. हे असण्याचे 
शास्त्र आहे.

उत्पशित्त 1: 29, 30. दे� म्ह&ाला, धान्य दे&ाऱ्या स� �नस्प�ी आणि& आपापल्या Eळामध्येच �ृक्षाचे बीज 
असलेली स� Eळझाडे मी �मु्हांस ठिदली आहे�. ही �ुम्हांकरिर�ा अन्न हो�ील. �सेच पृथ्�ी�रील स� पशू, 
आकाशा�ील स� पक्षी आणि& जमिमनी�र सरपP� जा&ारे स� प्रा&ी यांच्याकरिर�ा अन्न म्ह&ून मी विहरव्या 
�नस्प�ी ठिदल्या आहे�. आणि& स� �से झाले.

दे� मोठ्याच्या दुव्यासाठी स्��ःची कमी कल्पना दे�ो आणि& त्या बदल्या�, उच्च नेहमीच खालचे संरक्ष& 
कर�ो. आत्म्याने श्रीमं� गरीबांना एका भव्य बंधुत्�ा� मद� कर�ा�, स�ाrचे �त्त्� किकं�ा विप�ा समान अस�ा�; 
आणि& धन्य �ो मा&ूस जो आपल्या भा�ाची गरज ओळख�ो आणि& �ी पुर��ो आणि& दुसऱ्याचे भले शोध�ो. 
प्रमे कमी�कमी अध्यात्मित्मक कल्पनांना शक्ती, अमरत्� आणि& चांगुलप&ा दे�े, जे कळी�ून उमलल्याप्रमा&े 
स�ाrमध्ये चमक�े. दे�ाच्या स� �ैवि�ध्यपू& अणिभव्यक्ती आरोग्य, पवि�त्र�ा, अमरत्� - अन�ं जी�न, सत्य आणि& 
प्रमे प्रवि�किबंविब� कर�ा�.

7. 281 : 14-17

एक अहंकार, एक मन किकं�ा आत्मा ज्याला दे� म्हPले जा�े, हे असीम व्यशिक्तमत्� आहे, जे स� स्�रूप आणि& 
संुदर�ा प्रदान कर�े आणि& जे �ैयशिक्तक आध्यात्मित्मक मनषु्य आणि& गोष्टींमध्ये �ास्�वि�क�ा आणि& दे�त्� 
प्रवि�किबंविब� कर�े.

8. 507 : 24-29

अन�ं मन मानशिसक रे&ूपासून अनं�ापयr� स� �यार कर�े आणि& विनयंवित्र� कर�े. स�ाrचे हे दै�ी �त्� वि�ज्ञान 
आणि& कला त्याच्या विनर्मिमं�ीमध्ये आणि& मनुष्य आणि& वि�श्वाचे अमरत्� व्यक्त कर�े. सृष्टी सदै� प्रकP हो� अस�े
आणि& �ी त्याच्या अ�ुलनीय स्रो�ाच्या स्�रूपा�ून स�� प्रकP हो� राविहली पाविहजे.

9. 60 : 29-31

आत्म्याकडे मान�जा�ीला आशी�ाद देण्यासाठी असीम संसाधने आहे� आणि& आत्म्यामध्ये शोध घे�ल्यास 
आनदं अमिधक सहज�ेने प्राप्� होईल आणि& अमिधक सुरणिक्ष� होईल.

10.   494 : 10-14
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दै�ी प्रेम नेहमी भेPले आहे आणि& नेहमी प्रत्येक मान�ी गरजा पू& करेल. ही कल्पना कर&े योग्य नाही की 
येशूने के�ळ विन�डक संख्येसाठी किकं�ा मयाठिद� काला�धीसाठी बरे करण्याची दै�ी शक्ती प्रदर्शिशं� केली, 
कार& स� मान�जा�ीला आणि& प्रत्येक �ासा�, दै�ी प्रेम स� काही चांगले पुर��े.

11.   140 : 7-15

भौवि�कदृष्ट्या नाही �र आध्यात्मित्मकदृष्ट्या आप& त्याला दै�ी मन, जी�न, सत्य आणि& प्रेम म्ह&ून 
ओळख�ो. आप& दै�ी स्�रूप समजून घे�ो आणि& त्याच्या�र समजू�दारप&े प्रेम कर�ो त्या प्रमा&ा� आप&
त्याचे पालन करू आणि& त्याची पूजा करू, भौवि�क�ेशी लढ� नाही, �र आपल्या दे�ाच्या समृद्धीमध्ये आनंद 
मानू. मग धम हा डोक्याचा नसून हृदयाचा असेल. प्रमेाच्या अभा�ामुळे मान�जा� यापुढे अत्याचारी आणि& 
प्रवि�बंधात्मक राह&ार नाही, - भुके बाहेर काढ&े आणि& उंP विगळ&े.

12.   577 : 32-18

पुढील स्�ोत्रा� एका शब्दा�, जरी क्षी&प&े, ख्रिGश्चन वि�ज्ञान शास्त्र�चनां�र शारीरिरक अर्थ, दे��ेच्या 
विनराकार किकं�ा आध्यात्मित्मक अर्थाला बदलून जो प्रकाश Pाक�े �े दशवि��े: -

स्�ोत्रसंविह�ा 23

[ठिदव्य पे्रम] माझा मेंढपाळ आहे; मला इच्छा नाही. 
[प्रमे] मला विहरव्या कुर&ा� झोपायला ला��े:
[प्रमे] मला शां� पाण्याच्या बाजूला घेऊन जा�े. 
[प्रमे] माझ्या आत्म्याला [आध्यात्मित्मक भा�ना] पुनसrचविय� कर�े:
[प्रमे]  मला त्याच्या ना�ाच्या Eायद्यासाठी धार्मिमंक�ेच्या मागा�र
न�ेो.
होय, जरी मी मृत्यूच्या सा�लीच्या खोऱ्या�ून चाल� असलो �री
मी  को&त्याही  �ाईPाला  घाबर&ार  नाही  कार&  [प्रमे]
माझ्याबरोबर आहे; [प्रमे] रॉड आणि& [प्रमे] काठी �े माझे सांत्�न
कर�ा�. 
[प्रमे] माझ्या शत्रूंसमोर माझ्यासमोर एक मेज �यार कर�ो: [प्रमे]
माझ्या डोक्या�र �ेल ला��ो. माझा कप संपला.
माझ्या  आयुष्या�ील  स�  ठिद�स  चांगुलप&ा  आणि&  दया
माझ्यामागे राह�ील; आणि& मी सदै� [प्रमेाच्या] घरा� राहीन.
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दैविनक क�व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

दररोज प्रार्थना कर&े हे या चचमधील प्रत्येक सदस्याचे क�व्य असेलः "�ुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि& प्री�ी यांचे राज्य स्र्थाविप� व्हा�े आणि& माझ्यापासून स� पापां�र राज्य करु द्या; आणि&
�ुझे शब्द स� मान�जा�ीचे स्नेह समृद्ध करु आणि& त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हे�ू � कृ�ींचा विनयम

द मदर चचच्या सदस्यांच्या हे�ू किकं�ा कृ�ीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञाना� दै�ी प्रमे एकट्याने मा&सा�र राज्य कर�े;  आणि& एक ख्रिGश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमा� गोड सुवि�धांना
प्रवि�किबंविब� कर�े,  पापाची किनंदा कर�े,  खरा बंधु�ा,  दानशूरप&ा आणि& क्षमा यामध्ये. या चचमधील सदस्यांनी
दररोज स� प्रकारच्या �ाईPापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशना�ून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागाने  प्रभावि��  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्रार्थना
करा�ी.

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंर्थ. 1

क�व्याची स�क �ा

आNमक  मानशिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्��:  चा  बचा�  कर&े,  आणि&  दे�,  त्याचा  ने�ा  आणि&
मान�जा�ीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सर&े किकं�ा दुलक्ष कर&े हे या चचमधील प्रत्येक सदस्याचे क�व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________
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विNस्टिस्Pकल कोPेशन्स आणि& ख्रिGश्चन सायन्स Pेक्स्Pबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की Pू द स्क्रिस्Nप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


