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सोनेरी मजकूर:  नीवितसूत्रे 12: 28

"जर तुम्ही योग्य रीतीने जगलात तर तमु्हाला खरे जी�न मिमळेल. सदै� जगण्याचा तोच माग, आहे."

उत्तरदायी �ाचन: स्तोत्रसंविहता 118: 1, 14-18

1 परमेश्वर चांगला आहे म्ह�ून त्याचा सन्मान करा. त्याचे खरे प्रेम सदै� चालू राहील.
14 परमेश्वर माझी शक्ती आणि� माझे वि�जयगान आहे. परमेश्वर मला �ाच�तो.
15 चांगल्या लोकांच्या घरात चाललेला वि�जयोत्स� तुम्ही ऐकू शकता. परमेश्वराने पनु्हा त्याच्या महान 

ताकतीचे दश,न घड�ले.
16 परमेश्वराचे हात वि�जयामुळे उंचा�ले आहेत. परमेश्वराने पनु्हा त्याच्या महान ताकतीचेदश,न घड�ले.
17 मी जगेन आणि� मर�ार नाही आणि� परमेश्वराने काय काय केले ते मी सांगेन.
18 परमेश्वराने मला शिशक्षा केली परंतु त्याने मला मरु दिदले नाही.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. स्तोत्रसंविहता 103: 1-8, 10-12, 20-22

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

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविEल्ड ख्रिGश्चन सायन्स चच,ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विMस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिGश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Mप्चस,मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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2 माझ्या आत्म्या, परमेश्वराचा जयजयकार कर आणि� 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 आणि� तो आम्हांला प्रमे आणि� सहानुभूती देतो.
5 दे� आम्हाला खूप चांगल्या गोष्टी देतो. तो आम्हाला गरुडासारखे परत तरु� बन�तो.
6 खी झाले आहेत त्यांना दे� न्याय देतो, त्यांच्यासाठी दे� न्याय आ�तो.
7 दे�ाने मोशेला विनयम शिशक�ले, दे� ज्या सामर्थ्यय,शाली गोष्टी करु शकतो त्या त्याने इस्राएलला 

दाख�ल्या.
8 परमेश्वर सहानुभूवितपू�, आणि� दयाळू आहे. दे� सहनशील आणि� प्रेमाचा सागर आहे.
10 आम्ही दे�ावि�रुध्द पाप केले प� त्याने आम्हाला त्या पापाला साजेशी शिशक्षा केली नाही.
11 दे�ाचे त्याच्या भक्तांबद्दलचे प्रेम हे स्�ग, परृ्थ्य�ी� रजिजतक्या उंची�र आहे विततके आमच्या�र आहे.
12 आणि� दे�ाने आमची पापे पू�, आणि� पणिश्चम एकमेकींपासून जिजतक्या अंतरा�र आहेत विततक्या अंतरा�र

नेऊन ठे�ली.
20 दे�दूतांनो, परमेश्वराची स्तुती करा. दे�दूतांनो, तमु्ही दे�ाची आज्ञा पाळ�ारे सामर्थ्यय,�ान सैविनक आहात.

तमु्ही दे�ाचे ऐकता आणि� त्याची आज्ञा पाळता.
21 परमेश्वराच्या सगळ्या सैन्यांनो दे�ाची स्तुती करा. तमु्ही त्याचे से�क आहात. दे�ाला जे ह�े ते तुम्ही 

करा.
22 परमेश्वराने सगळीकडच्या स�, �स्तू केल्या. दे� चराचरा�र राज्य करतो आणि� त्या सगळ्यांनी 

परमेश्वराची स्तुती केली पाविहजे. माझ्या आत्म्या परमेश्वराची स्तुती कर.

2. 1 राजे 8: 22 (सॉलोमन), 23, 33-36

22 ए�ढे बोलून शलमोन परमेश्वराच्या �ेदीपुढे उभा राविहला. स�, लोक त्याच्या समोर होते. दोन्ही हात 
आकाशाच्या दिदशेन पसरुन �र पाहात

23 शलमोन म्ह�ाला, हे इस्राएलच्या परमेश्वर दे�ा, तुझ्या सारखा दुसरा को�ी आकाशात किकं�ा 
परृ्थ्य�ीतला�र नाही. तू हा करार केलास कार� तुझे आमच्या�र प्रमे आहे. तू आपला करार पाळतोस. जे
तू दाख�लेल्या मागा,ने जातात त्यांच्यावि�षयी तू दयाळू आणि� एकविनष्ठ असतोस.

33 कधी इस्राएलच्या लोकांच्या हातून पाप घडले तर शत्रू त्यांचा पराभ� करील. अशा �ेळी हे लोक पुन्हा 
तुझ्याकडे येऊन या मंदिदरात प्राथ,ना करतील, तुझी स्तोत्रे गातील.

34 तेव्हा स्�गा,तून ती ऐकून त्यांच्या पापांची क्षमा कर. जो देश त्यांच्या पू�,जांना तू दिदलास तो त्यांना परत 
दे.

35 कधी त्यांच्या पापाचा दंड म्ह�ून तू त्यांच्या भूमी�र दुष्काळ पाडशील तेव्हा ते या दिठका�ाकडे येऊन 
तुझी पाथ,ना करतील � तुझ्या ना�ाची स्तुती करतील. ते त्यांच्या पापांपासून परा�ृत होतील.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविEल्ड ख्रिGश्चन सायन्स चच,ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विMस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिGश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Mप्चस,मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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36 तेव्हा स्�गा,तून त्यांची वि�न��ी ऐकून त्यांना क्षमा कर. त्यांना योग्य मागा,ने चालायला शिशक�. आणि� 
परमेश्वरा, तू त्यांना दिदलेल्या भूमी�र पुन्हा पविहल्यासारखाच पाऊस पडू दे.

3. लूक 13: 11 (तेथे)-17

11 ... तेथे एक स्त्री होती, वितला अशुद्ध आत्म्याने अठरा �षj पांगळे केले होते. ती कुबडी होती � वितला 
सरळ उभे राहता येत नव्हते.

12 येशूने वितला पाविहले, त्याने वितला बोला�ले आणि� तो वितला म्ह�ाला, बाई, तुझ्या आजारापासून तू मुक्त 
झाली आहेस!

13 नंतर त्याने आपले हात वितच्या�र ठे�ले आणि� ती तत्काळ सरळ झाली. आणि� ती दे�ाची स्तुवित करु 
लागली.

14 नंतर सभास्थानाचा अमिधकारी रागा�ला, कार� येशूने शब्बाथ दिद�शी वितला बरे केले होते. तो लोकांना 
म्ह�ाला, काम करण्यासाठी सहा दिद�स आहेत म्ह�ून या सहा दिद�सांमध्ये या � बरे व्हा. प� शब्बाथ 
दिद�शी येऊन बरे होऊ नका.

15 येशूने त्याला उत्तर दिदले, आणि� म्ह�ाला. ढोंग्यांनो, तमु्हांपैकी प्रत्येक ज� त्याच्या बैलाला �ा गढ�ाला 
शब्बाथ दिद�शी त्याच्या दिठका�ाहून सोडून पा�ी पाजायला घेऊन जात नाही का?

16 ही तर अब्राहामाची कन्या आहे. सैतानाने विहला अठरा �षj बांधून ठे�ले होते. ज्या बंधनात ती होती 
त्यापासून वितला शब्बाथ दिद�शी सोडवि��े चूक होते काय?

17 तो असे म्ह�ाल्या�र जे त्याचा वि�रोध करीत होते त्यांना लाज �ाटली � त्याने ज्या अद्भतु गोष्टी केल्या 
होत्या त्यामुळे सगळा समुदाय आनंद करु लागला.

4. 1 योहान 2 : 1-5

1 माझ्या विप्रय मुलांनो, तमु्ही पाप करु नये यासाठी मी तुम्हांला या गोष्टी शिलहीत आहे, प� जर एखादा 
पाप करतो तरविपत्याकडे आमच्या �तीने वि�न��ी कर�ारा मध्यस्थ आमच्याकडे आहे. तो येशू ख्रिGस्त 
आहे, जो नीवितमान आहे.

2 तोअप,� आहे जो आमचे पाप आमच्यापासून काढून घेतो आणि� के�ळ आमचेच पाप नव्हे तर सगळ्या 
जगाचे पाप काढून घेतो.

3 जर आम्ही त्याच्या आज्ञा पाळतो तर हाच माग, आहे ज्यावि�षयी आम्हाला खात्री आहे की, आम्ही 
दे�ाला खऱ्या अथा,नेओळखले आहे.

4 जो असे म्ह�तो की, मी दे�ाला ओळखतो!” आणि� त्याच्या आज्ञा पाळत नाही तर तो लबाड 
आहे;आणि� त्याच्यामध्ये सत्य नाही.
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रवि��ारचा बायबल पाठ, ऑक्टोबर 9, 2022                                                                                                              पषृ्ठ 4
वि�षय — पाप, रोग आणि� मृत्यू हे खरे आहेत का?

5 प� जर को�ी दे�ाची शिशक�� पाळतो, तर दे�ावि�षयीचे त्याचे प्रमे त्याच्यामध्ये पू�,झाले आहे. हाच 
माग, आहे ज्याद्वारे आम्ही खात्री बाळगू शकतो की, आम्ही दे�ामध्ये आहोत.

5. प्रकटीकर� 21 : 1 (मी)-7

1 मग मी न�ीन स्�ग, आणि� न�ीन पृर्थ्य�ीपाविहली. कार� पविहले आकाश आणि� पविहली पृर्थ्य�ी ही नाहीशी 
झाली होती.आणि� को�ताही समदु्र राविहला नव्हता.

2 पवि�त्र नगर यरुशलेम दे�ापासून खाली उतरताना मी पाविहले. ते नगर ʊ यरुशलेम, �रासाठी 
सजवि�लेल्या �धूसारखे दिदसत होते.

3 आणि� स्�गा,तील सिसंहासनापासून झालेली मोठी �ा�ी मी ऐकली.ती �ा�ी म्ह�ाली, आता मा�सांच्या 
बरोबर दे�ाची �स्ती आहे. आणि� तो त्यांच्या बरोबर राहील. आणि� तो त्यांचा दे�होईल.

4 तो त्यांच्या डोळ्यांतील अश्रु पूसून टाकील. आणि� येथून पुढे मर� अस�ार नाही. शोक कर�े, रड�े 
आणि� अथ�ादु:खसहन् कर�े राह�ार नाही. कार� स�, जुन्या गोष्टी नाहीशा झालेल्या आहेत.

5 जो सिसंहासना�र बसलेला होता, तो म्ह�ाला, पाहा मी स�, काही न�ीन करीत आहे! मग तो पुढे 
म्ह�ाला, शिलही!कार� हे शब्द वि�श्वास ठे�ण्याला योग्य आणि� खरे आहेत.

6 नंतर तो मला म्ह�ाला, पू�, झाले आहे! मी अल्Eा � ओमेगा, आरंभ � शे�ट आहे. जो को�ी तहानेला 
आहे, त्यालामी जी�नी पाण्याच्या झऱ्यातील पा�ी Eुकट देईन.

7 जो वि�जय मिमळवि�तो, त्याला या स�, गोष्टी मिमळतील, मी त्याचा दे�होईन, � तो माझा पुत्र होईल.

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 99 : 23-29

खऱ्या अध्यात्माचे शांत, मजबूत प्र�ाह, ज्याचे प्रकटीकर� आरोग्य, शुद्धता आणि� आत्मदहन आहे, जोपयyत 
भौवितक अस्तिस्तत्�ाच्या समजुतींना टक्कल पडलेले दिदसत नाही आणि� पाप, रोग आणि� मतृ्यू हे मिचरंतन देतील 
तोपयyत मान�ी अनुभ� अमिधक सखोल केला पाविहजे. दै�ी आत्म्याचे �ैज्ञाविनक प्रदश,न आणि� दे�ाच्या 
आध्यास्तित्मक, परिरपू�, मनुष्याचे स्थान.

2. 248 : 26-32

आप� वि�चारात परिरपू�, मॉडेल तयार केले पाविहजे आणि� त्यांना सतत पहा�े, अन्यथा आप� ते कधीही भव्य 
आणि� उदात्त जी�नात कोर�ार नाही. विनस्�ाथ~प�ा, चांगुलप�ा, दया, न्याय, आरोग्य, पवि�त्रता, प्रमे - स्�गा,चे 
राज्य - आपल्यामध्ये राज्य करू द्या आणि� पाप, रोग आणि� मतृ्यू ते शे�टी नाहीसे होईपयyत कमी होतील.
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3. 166 : 23-32

शरीरवि�ज्ञान आणि� स्�च्छतेचे पालन करून आरोग्य पुनप्रा,प्त करण्यात अयशस्�ी, विनराशाजनक अ�ैध 
अनेकदा त्यांना सोडतो आणि� त्याच्या टोकामध्ये आणि� के�ळ शे�टचा उपाय म्ह�ून, दे�ाकडे �ळतो. दै�ी 
मना�रील अ�ैध वि�श्वास ड्रग्स, �ायु आणि� व्यायामापेक्षा कमी आहे किकं�ा त्याने प्रथम मनाचा अ�लंब केला 
असता. बहुतेक �ैद्यकीय यंत्र�ादं्वारे शक्ती संतुलन या प्रकर�ाशी संबंमिधत असल्याचे मान्य केले जाते; प� 
जेव्हा मन शे�टी पाप, रोग आणि� मतृ्यू�र प्रभुत्� मिमळ�ते, तेव्हा मा�ूस सुसं�ादी आणि� अमर असल्याचे 
दिदसून येते.

4. 317 : 16-23

मनषु्याचे व्यशिक्तमत्� कमी मूत, नाही कार� ते आध्यास्तित्मक आहे आणि� त्याचे जी�न पदाथा,च्या दये�र नाही. 
त्याच्या आध्यास्तित्मक व्यशिक्तमत्त्�ाची समज मनुष्याला अमिधक �ास्तवि�क, सत्यात अमिधक भयंकर बन�ते आणि� 
त्याला पाप, रोग आणि� मतृ्यू�र वि�जय मिमळ�ण्यास सक्षम करते. आमच्या प्रभु आणि� गुरुने कबरेतून 
पुनरुत्थान झाल्यानंतर स्�तःला त्याच्या शिशष्यांसमोर सादर केले, स्�तःला त्याच येशूच्या रूपात ज्या�र त्यांनी 
कलव्हरी�रील शोकांवितकेपू�~ प्रमे केले होते.

5. 494 : 15 (येशू)-24

येशूने भौवितकतेची असमथ,ता, तसेच आत्म्याची असीम क्षमता दश,वि�ली, अशा प्रकारे चुकीच्या मान�ी 
भा�नांना स्�तःच्या वि�श्वासापासून पळून जाण्यास आणि� दै�ी वि�ज्ञानामध्ये सुरणिक्षतता शोधण्यात मदत केली. 
कार�, योग्यरिरत्या विनदjशिशत, शारीरिरक अथा,च्या चुका सुधारण्यासाठी काय, करते; परंतु जोपयyत मनुष्याच्या 
शाश्वत सामंजस्याचे वि�ज्ञान �ैज्ञाविनक अस्तिस्तत्�ाच्या अखंड �ास्त�ाशी त्यांचा भ्रम तोडत नाही तोपयyत पाप, 
आजारप� आणि� मृत्यू �ास्तवि�क �ाटतील (जरी झोपेच्या स्�प्नातील अनुभ� �ास्तवि�क �ाटतात).

6. 429 : 31-11

येशू म्ह�ाला (जॉन 8:51), "जर को�ी माझे म्ह��े पाळले तर तो कधीही मृत्यू पाहू शक�ार नाही." हे 
वि�धान के�ळ आध्यास्तित्मक जी�नापुरते मया,दिदत नाही, तर अस्तिस्तत्�ाच्या स�, घटनांचा त्यात समा�ेश आहे. 
येशूने हे दाख�ून दिदले, मर�ाऱ्यांना बरे केले आणि� मेलेल्यांना उठ�ले. नश्वर मनाने चूक केली पाविहजे, स्�तःला
त्याच्या कृत्यांसह सोडले पाविहजे आणि� अमर पुरुषत्�, ख्रिGस्ताचा आदश, प्रकट होईल. श्रदे्धने आपल्या सीमा 
�ाढ�ल्या पाविहजेत आणि� पदाथा,ऐ�जी आत्म्या�र वि�संबून त्याचा पाया मजबूत केला पाविहजे. जेव्हा मनुष्य 
मृत्यू�रचा वि�श्वास सोडतो, तेव्हा तो दे�, जी�न आणि� प्रेमाकडे अमिधक �ेगाने प्रगती करतो. आजारप� आणि�
मृत्यू�र वि�श्वास, पापा�रील वि�श्वास, जी�न आणि� आरोग्याचा खरा अथ, बंद करतो.
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7. 543 : 8-16

दै�ी वि�ज्ञानामध्ये, भौवितक मनुष्य दे�ाच्या उपस्थिस्थतीपासून दूर आहे. पाच शारीरिरक इदंिद्रये आत्म्याचे आकलन 
करू शकत नाहीत. ते त्याच्या सास्क्रिन्नध्यात येऊ शकत नाहीत, आणि� जोपयyत मनुष्यांना हे समजत नाही 
तोपयyत स्�प्नभूमीत राहा�े लागेल की भौवितक जी�न, त्याच्या स�, पाप, आजार आणि� मृत्यूसह, एक भ्रम आहे,
ज्याच्या वि�रुद्ध दै�ी वि�ज्ञान संहाराच्या युद्धात गुंतलेले आहे. अस्तिस्तत्त्�ाची महान सत्यता असत्यतेने कधीही 
�गळली जात नाही.

8. 395 : 6-14

महान उदाहर�ाप्रमा�े, बरे कर�ाऱ्याने रोगा�र अमिधकार म्ह�ून बोलले पाविहजे, आत्म्याला शारीरिरक 
इंदिद्रयांच्या खोट्या पुराव्या�र प्रभुत्� मिमळवि�ण्यासाठी आणि� मतृ्यू आणि� रोगा�र त्याचे दा�े ठामप�े 
मांडण्यासाठी सोडले पाविहजे. हेच तत्� पाप आणि� आजार दोन्ही बरे करते. जेव्हा दै�ी वि�ज्ञान दैविहक 
मना�रील वि�श्वासा�र मात करते आणि� दे�ा�रील वि�श्वास पाप आणि� उपचारांच्या भौवितक पद्धतीं�रील स�, 
वि�श्वास नष्ट करते, तेव्हा पाप, रोग आणि� मतृ्यू नाहीसे होतील.

9. 253 : 9-17

मला आशा आहे, विप्रय �ाचकांनो, मी तुम्हाला तुमच्या दै�ी अमिधकारांच्या, तुमच्या स्�गा,तील सुसं�ादाच्या 
आकलनाकडे नेत आहे - म्ह�जे, जसे तुम्ही �ाचता, तमु्हाला असे दिदसते की को�तेही कार� नाही (चुकीचे, 
नश्वर, भौवितक अथा,च्या बाहेर जे शक्ती नाही. ) तमु्हाला आजारी किकं�ा पापी बनवि�ण्यास सक्षम; आणि� मला 
आशा आहे की तुम्ही या खोट्या अथा,�र वि�जय मिमळ�त आहात. तथाकशिथत भौवितक अथा,चे खोटेप�ा जा�ून
घेऊन, तमु्ही पाप, रोग किकं�ा मृत्यू�रील वि�श्वासा�र मात करण्यासाठी तुमचा वि�शेषामिधकार सांगू शकता.

10.    572 : 19-25

प्रकटीकर� 21:1 मध्ये आप� �ाचतो: -

मग मी न�ीन स्�ग, आणि� न�ीन पृर्थ्य�ीपाविहली. कार� पविहले आकाश आणि� पविहली पृर्थ्य�ी ही नाहीशी झाली 
होती.आणि� को�ताही समदु्र राविहला नव्हता.

प्रकटकत्या,ने अद्याप मृत्यू ना�ाच्या मान�ी अनुभ�ातील संMम�कालीन टप्पा पार केला नव्हता, परंतु त्याने 
आधीच एक न�ीन स्�ग, आणि� न�ीन पृर्थ्य�ी पाविहली.

11.    573 : 19 (सेंट जॉन्स)-2
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सेंट जॉनची स्�ग, आणि� पृर्थ्य�ीची भौवितक भा�ना नाहीशी झाली होती आणि� या खोट्या अथा,च्या 
जागी आध्यास्तित्मक अथ, होता, व्यशिक्तविनष्ठ स्थिस्थती ज्याद्वारे तो एक न�ीन स्�ग, आणि� न�ीन परृ्थ्य�ी पाहू 
शकतो, ज्यामध्ये �ास्तवि�कतेची आध्यास्तित्मक कल्पना आणि� चेतना समावि�ष्ट आहे. हा असा विनष्कष, 
काढण्यासाठी शास्त्र�चनीय अमिधकार आहे की अस्तिस्तत्�ाची अशी ओळख पुरुषांना सध्याच्या 
अस्तिस्तत्�ाच्या स्थिस्थतीत शक्य आहे, आणि� आहे - की आप� मतृ्यू, दु:ख आणि� �ेदना यांच्या 
समाप्तीबद्दल येथे आणि� आता जागरूक होऊ शकतो. हे खरेच विनरपेक्ष ख्रिGश्चन वि�ज्ञानाचे पू�,सूचना 
आहे. विप्रय पीमिडतांनो, मनापासून घ्या, कार� हे अस्तिस्तत्�ाचे �ास्त� कधीतरी आणि� को�त्या ना 
को�त्या प्रकारे नक्कीच प्रकट होईल. यापुढे �ेदना हो�ार नाहीत आणि� स�, अश्रू पुसले जातील. 
जेव्हा तुम्ही हे �ाचता तेव्हा येशूचे शब्द लक्षात ठे�ा, "दे�ाचे राज्य तमुच्या आत आहे." त्यामुळे ही 
आध्यास्तित्मक चेतना ही सध्याची शक्यता आहे.

दैविनक कत,व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ,ना

दररोज प्राथ,ना कर�े हे या चच,मधील प्रत्येक सदस्याचे कत,व्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि� प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणि� माझ्यापासून स�, पापां�र राज्य करु द्या; आणि�
तुझे शब्द स�, मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि� 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 �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने मा�सा�र राज्य करते;  आणि� एक ख्रिGश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरप�ा आणि� 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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चच, मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत,व्याची सतक, ता

आMमक  मानशिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर�े,  आणि�  दे�,  त्याचा  नेता  आणि�
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  .््या वि�सर�े किकं�ा दुल,क्ष कर�े हे या चच,मधील प्रत्येक सदस्याचे कत,व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.
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_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविEल्ड ख्रिGश्चन सायन्स चच,ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विMस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिGश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Mप्चस,मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


