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सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंविहता 50: 14

"म्हणून तुमचे कृतज्ञता उपहार आणा आणिण दे�ाबरोबर असण्यासाठी या तुम्ही स�,शक्ति/मान दे�ाला �चने
दिदली. तेव्हा आता कबूल केलेल्या �स्तू त्याला द्या."

उत्तरदायी �ाचन: 2 करिरंथकरांस 9: 8-11, 15

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

9 असे क्तिलविहले आहे: तो गरीबांना उदारहस्ते देतो, त्याची दया अनंतकाळपय>त 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 तुम्हीदेखील उदारपणे द्या�े 

ज्यामुळे दे�ाची स्तुवित होईल.
15 दे�ाच्या अविन�ा,च्य देणग्यांबद्दल त्याचे आभार मानतो.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. स्तोत्रसंविहता 100: 1-4

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिOश्चन सायन्स चच,ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिOश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चस,मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1 हेपृथ्�ी, परमेश्वरासाठी गा.
2 परमेश्वराची से�ा करताना आनंदी राहा. परमेश्वरासमोर आनंदी गाणी घेऊन या.
3 परमेश्वरच दे� आहे हे लक्षात घ्या. त्यानेच आपल्याला विनमा,ण केले. आपण त्याची माणसे आहोत. 

आपण त्याची मेंढरे आहोत.
4 त्याच्या शहरात धन्य�ादाची गाणी घेऊन या. त्याच्या मंदिदरात स्तुवितगीते घेऊन या. त्याला मान 

द्या. त्याच्या ना�ाचा जयजयकार करा.

2. यशया 25: 1, 4

1 प्रभू, तू माझा परमेश्वर आहेस. मला तुझ्याबद्दल आदर �ाटतो � तुझे मी स्त�न करतो. तू आश्चय, 
घड�ली आहेस. तू पू�b केलेले भाकीत पूण,पणे खरे ठरले आहे. तू सांविगतलेली प्रत्येक गोष्ट जशीच्या 
तशी घडली आहे.

4 परमेश्वरा, तू गरजू गरीब लोकांचा आसरा आहेस. त्यांच्यापुढील अनेक समस्या त्यांना खच्ची करू 
पाहतात पण तू त्यांचे रक्षण करतोस. परमेश्वरा, तू उन्हापा�सापासून रक्षण करणाऱ्या 
विन�ाऱ्यासारखा आहेस. पीडा या तुफान �ादळ � पा�सासारख्या असतात. पण पा�साची झड 
भिभंती�र आपटून खाली पडते. घरातल्या लोकांना वितचा त्रास होत नाही.

3. 2 राजे 4: 1-7

1 संदेष्ट्यांपैकी एकजण �ारला तेव्हा त्याची बायको वि�ध�ा झाली. ती अलीशाकडे रडत रडत आली, 
आणिण म्हणाली, “माझा न�रा तुझा से�क असल्यासारखा होता. परंतु आता तो मरण पा�ला आहे. 
परमेश्वराचा तो मान राखत असे हे तुला माहीत आहे. पण तो एका माणसाचे देणे लागत होता. तो 
माणूस आता माझ्या मुलांना गुलाम करुन घ्यायला येतो आहे.”

2 अलीशा म्हणाला, “मी तुला काय मदत करु? घरात तुझ्या ज�ळ काय आहे ते सांग.”तेव्हा ती बाई 
म्हणाली, “एका तेलाचा बुधला सोडला तर माझ्याज�ळ काहीही नाही.”

3 या�र अलीशाने वितला सांविगतले, “आता जा आणिण सगळ्या शेजाऱ्यांकडून रिरकामी भांडी मागून 
आण. चांगली बरीचशी आण.

4 मग घराचे दार आतून ला�ून घे. फ/ तू आणिण तुझी मुलेच घरात राहा. ते सगळे तेल या रिरकाम्या 
भांड्यामध्ये ओत आणिण ती सगळी भरलेली भांडी एका बाजूला ठे�.”

5 मग ती बाई अलीशाकडून विनघून आपल्या घरी आली आणिण वितने दार आतून ला�ून घेतले. फ/ ती 
आणिण वितची मुलेच काय ती घरात होती. मुलांनी रिरकामी भांडी आणली आणिण ती त्यात तेल ओतत 
गेली.

6 अशी अनेक भांडी भरली शे�टी ती आपल्या मुलाला म्हणाली, “आणखी एक भांडे घेऊन ये.”पण 
एकही भांडे क्तिशल्लक नव्हते वितचा एक मुलगा वितला म्हणाला, “आता एकही भांडे उरले नाही” 
त्या�ेळी बुधल्यातले तेल संपले.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिOश्चन सायन्स चच,ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिOश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चस,मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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7 मग ती अलीशाकडे आली आणिण वितने त्या परमेश्वराच्या माणसाला हे सांविगतले. अलीशा वितला 
म्हणाला, आता हे तेल �ीक आणिण कज,फेड कर. उरेल त्या पैशा�र तुझा आणिण तुझ्या मुलांचा विन�ा,ह 
चालेल.

4. यशायाह  55: 1-3 (ला;)

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.

2 जे खरोखरचे अन्न नाही त्यासाठी पैसे �ाया का घालवि�ता? तुम्हाला ज्यापासून समाधान मिमळत नाही 
असे काम तुम्ही का करता? माझे लक्षपू�,क ऐका म्हणजे तुम्हाला चांगले अन्न मिमळेल. तुमच्या 
जी�ाला तृप्ती देणाऱ्या अन्नाचा आनंद तुम्हाला मिमळेल.

3 मी काय सांगतो ते लक्ष देऊन ऐका. म्हणजे तुम्ही जगाल तुम्ही माझ्याकडे या. मी तुमच्याशी 
मिचरकालासाठी करार करीन.

5. मत्तय 4: 7 (ला  म्हणाला)

7 येशू म्हणाला...

6. मत्तय 6: 25 (घेणे) 32-34 (ला 1st.)

25 म्हणुन मी तुम्हाला सांगतो की, काय खा�े आणिण काय प्या�े अशी आपल्या जी�ावि�षयी, किकं�ा काय 
पांघरा�े अशी आपल्या शरीरावि�षयी चिचंता करू नका. जी� अन्नापेक्षा अमिधक महत्त्�ाचा आहे आणिण 
शरीर �स्त्रापेक्षा अमिधक महत्त्�ाचे आहे.

32 (स�, लोक ज्यांना दे� माहीत नाही, ते सुध्दा या गोष्टी मिमळवि�ण्याचा प्रयत्न करतात), काळजी करू 
नका. कारण तुमच्या स्�गा,तील विपत्याला तुम्हांला या गोष्टींची गरज आहे हे माहीत आहे.

33 तर पविहल्यांदा तुम्ही दे�ाचे राज्य � त्याचे नीवितमत्त्� मिमळवि�ण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे त्याबरोबर या 
स�, गोष्टीही तुम्हांला मिमळतील.

34 म्हणून उद्याची चिचंता करू नका. कारण प्रत्येक दिद�स काही ना काही चिचंता घेऊनच उग�तो. म्हणून 
उद्याची चिचंता उद्यासाठी दूर ठे�ा.

7. लूक 12: 32 

32 लहान कळपा णिभऊ नको, कारण तुम्हांला त्याचे राज्य द्या�े हे दयाळू विपत्याला समधानाचे �ाटते.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिOश्चन सायन्स चच,ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिOश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चस,मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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8. कलस्सैकरांस 3: 1, 2, 15, 17

1 म्हणून जसे तुम्हांला ख्रिOस्ताबरोबर मेलेल्यामधून उठवि�ले गेले आहे तर, स्�ग,तील म्हणजे ज्या �रील 
गोष्टी आहेत त्यासाठी प्रयत्न करा. जेथे ख्रिOस्त दे�ाच्या उजव्या हाताला बसलेला आहे.

2 ज्या �रील (स्�गा,तील) गोष्टी आहेत त्याबद्दलचा वि�चार करा. ज्या गोष्टी पृथ्�ी�रच्या आहेत त्यांचा 
वि�चार करु नका.

15 आणिण ख्रिOस्ताची शांवित जिजच्यासाठी तुम्ही जे एका देहातील लोक त्या तुम्हांला बोलावि�ले होते ती 
तुमच्या अंत:करणा�र राज्य करो आणिण नेहमी उपकार मानणारे व्हा.

17 आणिण प्रत्येक गोष्ट जी तुम्ही बोलता किकं�ा करता ते प्रभु येशूच्या ना�ात करा�े. यामुळे तुम्ही 
दे�विपत्याचे त्याच्याद्धारे आभार मानता.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 494 : 10-24

दै�ी प्रेम नेहमी भेटले आहे आणिण नेहमी प्रत्येक मान�ी गरजा पूण, करेल. ही कल्पना करणे योग्य नाही की 
येशूने के�ळ विन�डक संख्येसाठी किकं�ा मया,दिदत काला�धीसाठी बरे करण्याची दै�ी श/ी प्रदर्शिशंत केली 
आहे, कारण स�, मान�जातीला आणिण प्रत्येक तासात, दै�ी प्रेम स�, चांगले पुर�ते.

कृपेचा चमत्कार प्रेमासाठी चमत्कार नाही. येशूने भौवितकतेची अक्षमता, तसेच आत्म्याची असीम क्षमता 
दश,वि�ली, अशा प्रकारे चुकीच्या मान�ी भा�नांना स्�तःच्या वि�श्वासापासून पळून जाण्यास आणिण दै�ी 
वि�ज्ञानामध्ये सुरणिक्षतता शोधण्यात मदत केली. कारण, योग्यरिरत्या विनदzक्तिशत केले आहे, शारीरिरक अथा,च्या 
चुका सुधारण्यासाठी काय, करते; परंतु जोपय>त मनुष्याच्या शाश्वत सामंजस्याचे वि�ज्ञान �ैज्ञाविनक 
अस्तिस्तत्�ाच्या अखंड �ास्त�ाशी त्यांचा भ्रम तोडत नाही तोपय>त पाप, आजारपण आणिण मृत्यू �ास्तवि�क 
�ाटतील (जरी झोपेच्या स्�प्नातील अनुभ� �ास्तवि�क �ाटतात).

2. 530 : 5-12

दै�ी वि�ज्ञानामध्ये, मनुष्य हा ईश्वर, असण्याचे दै�ी तत्� दिटक�ून ठे�तो. पृथ्�ी, दे�ाच्या आजे्ञनुसार, 
मनुष्याच्या �ापरासाठी अन्न आणते. हे जाणून, येशू एकदा म्हणाला, "तुमच्या जी�नाचा वि�चार करू नका, 
तुम्ही काय खा�े किकं�ा काय प्या�े," - त्याच्या विनमा,त्याच्या वि�शेषामिधकारा�र गवृिहत धरून नाही, परंतु दे�, 
स�ा>चा विपता आणिण आई, हे ओळखणे शक्य आहे. तो क्तिललीप्रमाणे मनुष्याला खायला घालतो आणिण कपडे 
घालतो.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिOश्चन सायन्स चच,ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिOश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चस,मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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3. 3 : 22-16

आधीच मिमळालेल्या चांगल्यासाठी आपण खरोखर कृतज्ञ आहोत का? मग आम्ही आमच्याकडे असलेल्या 
आशी�ा,दांचा फायदा घेऊ आणिण अशा प्रकारे अमिधक प्राप्त करण्यास सक्षम होऊ. कृतज्ञता ही शाख्रि~दक 
आभार व्य/ करण्यापेक्षा जास्त आहे. भाषणापेक्षा कृती अमिधक कृतज्ञता व्य/ करते.

जर आपण जी�न, सत्य आणिण प्रेमाबद्दल कृतघ्न आहोत आणिण तरीही स�, आशी�ा,दांसाठी दे�ाचे आभार 
मानतो, तर आपण विनष्पाप आहोत आणिण आपला स्�ामी ढोंगी लोकां�र कठोर किनंदा करतो. अशा �ेळी 
ओठां�र बोट ठे�ून आपल्या आशी�ा,दाचे स्मरण करा�े ए�ढीच स�,मान्य प्राथ,ना. अंतःकरण दै�ी सत्य 
आणिण प्रेमापासून दूर असताना, आपण �ांझ जी�नाची कृतघ्नता लप�ू शकत नाही.

आपल्याला स�ा,त जास्त गरज आहे ती कृपेत �ाढ होण्याच्या उत्कट इच्छेची प्राथ,ना, जी सहनशीलता, 
नम्रता, प्रेम आणिण चांगल्या कृतींमध्ये व्य/ केली जाते. आपल्या सद्गरुुच्या आज्ञा पाळणे आणिण त्याच्या 
उदाहरणाचे अनुसरण करणे, हे त्याच्या�रचे आपले ऋण आहे आणिण त्याने केलेल्या स�, गोष्टींबद्दल 
आपल्या कृतज्ञतेचा एकमे� योग्य पुरा�ा आहे. एकविनष्ठ आणिण मनापासून कृतज्ञता व्य/ करण्यासाठी बाह्य
उपासना स्�तःच पुरेशी नाही, कारण त्याने असे म्हटले आहे: "जर तुम्ही माझ्या�र पे्रम करत असाल तर 
माझ्या आज्ञा पाळा."

नेहमी चांगले राहण्याची नेहमीची धडपड ही अखंड प्राथ,ना आहे. त्याचे हेतू त्यांनी आणलेल्या 
आशी�ा,दांमध्ये प्रकट होतात - आशी�ा,द जे ऐकण्यायोग्य श~दांत कबूल केले नसले तरीही, प्रेमाचे 
भागीदार बनण्याची आपली पात्रता प्रमाणिणत करतात.

4. 13 : 10-12, 15 (दे�)-17 (ला 2nd ,)

जर आमची यामिचका प्रामाणिणक असेल, तर आम्ही जे मागतो त्यासाठी आम्ही श्रम करतो; आणिण आमचा
विपता,  जो गुप्तपण े पाहतो,  तो  आम्हाला उघडपण े प्रवितफळ देईल.  …  आपण त्याला किकं�ा  आपल्या
सहजी�ांना  त्यांच्याबद्दल सांगण्यापू�b  दे�ाला आपली गरज कळते.  जर आपण प्रामाणिणकपण े आणिण
शांतपणे आणिण नम्रपणे इच्छेचे पालन केले तर दे� त्याला आशी�ा,द देईल.

5. 12 : 31-4

दै�ी वि�ज्ञानात, जिजथे प्राथ,ना मानक्तिसक असतात, स�,जण स्�तःला "संकटात सध्याची मदत" म्हणून दे�ाचा 
लाभ घेऊ शकतात. प्रेम विनःपक्षपाती आणिण सा�,भौमिमक आहे त्याचे रुपांतर आणिण बक्षीस. तो उघडा झरा 
आहे जो ओरडतो, "हो, तहानलेल्या प्रत्येकजण, पाण्याकडे या."

6. 571 : 15-21
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स�, �ेळी आणिण स�, परिरस्थिस्थतीत, चांगल्याने �ाईटा�र मात करा. स्�तःला जाणून घ्या, आणिण दे� बुद्धी 
आणिण �ाईटा�र वि�जय मिमळ�ण्याचा प्रसंग देईल. प्रेमाच्या पांघरूणात, मान�ी दे्वष तुमच्यापय>त पोहोचू 
शकत नाही. उच्च मान�तेचे क्तिसमेंट स�, विहतसंबंधांना एकाच दे�त्�ात एकवित्रत करेल.

7. 206 : 15-18

मनुष्याशी दे�ाच्या �ैज्ञाविनक संबंधात, आपल्याला असे आढळून येते की जे काही आशी�ा,द देते ते स�ा>ना
आशी�ा,द देते, जसे की येशूने भाकरी आणिण माशांसह दाख�ले, - आत्मा, काही फरक पडत नाही, 
पुर�ठ्याचा स्रोत आहे.

8. 518 : 15-23

आत्म्याने श्रीमंत गरीबांना एका भव्य बंधुत्�ात मदत करतात, स�ा>चे तत्त्� किकं�ा विपता समान असतात; आणिण 
धन्य तो माणूस जो आपल्या भा�ाची गरज ओळखतो आणिण ती पुर�तो आणिण दुसऱ्याचे भले शोधतो. प्रेम 
कमीतकमी अध्यास्तित्मक कल्पनांना श/ी, अमरत्� आणिण चांगुलपणा देते, जे कळीतून उमलल्याप्रमाणे 
स�ा>मध्ये चमकते. दे�ाच्या स�, �ैवि�ध्यपूण, अणिभव्य/ी आरोग्य, पवि�त्रता, अमरत्� - अनंत जी�न, सत्य आणिण
प्रेम प्रवितकिबंविबत करतात.

दैविनक कत,वे्य

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ,ना

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 श~द 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 �ैयक्ति/क आस/ीच उत्तेजन
देऊ नये. वि�ज्ञानात दै�ी  प्रेम एकट्यान े माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रिOश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड
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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,  किनंदा
करण्यापासून,  समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा,न े प्रभावि�त  होण्यापासून
�ाचण्यासाठी प्राथ,ना करा�ी.

चच, मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत,व्याची सतक, ता

आTमक मानक्तिसक 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

_____________________
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