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सोनेरी मजकूर:  योहान 5: 30

"मी एकटा काहीच करु शकत नाही. मला सांवि%तल्याप्रमाणेच मी न्याय करतो, म्हणून माझा न्याय योग्य आहे.
कारण मी स्�त:च्या समाधानासाठी नाही; परंतु ज्याने मला पाठवि�ले त्याच्या समाधानासाठी न्याय करतो." —

ख्रि�स्त येशू

उत्तरदायी �ाचन: योहान 12: 27-30
          1 थेस्सलनीकाकरांस 5: 16, 17

27 माझे अंत:करण व्याकूळ झाले आहे. आणिण मी आता काय सां%ू? विपत्या माझी या घटकेपासून 
सुटका कर? के�ळ याच कारणासाठी या �ेळेला मी आलो.

28 विपत्या, तुझे %ौर� कर! तेव्हा आकाशातून �ाणी झाली की, मी त्याचे %ौर� केले आहे � पुन्हाही 
त्याचे %ौर� करीन.

29 जो जमा� तेथे होता त्याने हे ऐकले � म्हटले, %ड%डाट झाला. दुसरे म्हणाले, दे�दूत त्याच्याशी 
बोलला.

30 येशू म्हणाला, हा आ�ाज तुमच्यासाठी होता. माझ्यासाठी नव्हे.
16 स�Dदा आनंद करा.
17 नेहमी प्रायDना करीत राहा.

धडा उपदेश

बायबल पासून

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चचDने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकं% जेम्स बायबलमधील 
विLस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चसDमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. मत्तय 3: 16 (ला 1st :), 17

16 येशूचा बास्टिप्तस्मा झाला आणिण तो पाण्यातून �र आला, तेव्हा आकाश उघडले, आणिण दे�ाचा आत्मा 
एखाद्या कबुतराप्रमाणे आपणा�र उतरताना त्याला दिदसला.

17 त्याच �ेळी आकाशातून �ाणी झाली की, हा माझा पुत्र मला परमविप्रय आहे, त्याच्यावि�षयी मी संतुष्ट 
आहे.

2. लूक 11: 1

1 म% असे झाले की, तो एका दिठकाणी प्राथDना करीत होता. प्राथDना संपल्या�र लिशष्यांपैकी एक जण 
त्याला म्हणाला, प्रभु योहानाने जशी त्याच्या लिशष्यांना प्राथDना लिशक�ली: त्याचप्रमाणे आम्ही प्राथDना 
कशी करा�ी ते आम्हास लिशक�ा.

3. मत्तय 5: 2

2 आणिण त्याने त्यांना लिशकवि�ण्यास सरु�ात केली. तो म्हणाला,

4. मत्तय 6: 9-13

9 म्हणून जेव्हा तुम्ही प्राथDना करता. तेव्हा तुम्ही अशी प्राथDना करा�ी. हे आमच्या स्�%ाDतील विपत्या, तुझे
ना� पवि�त्र मानले जा�ो.

10 तुझे राज्य ये�ो, जसे स्�%ाDत तसे पृथ्�ी�रही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो�ो.
11 आमची रोजची भाकर आज आम्हांला दे.
12 जसे आमच्यावि�रूद्ध केलेल्या �ाईटाची आम्ही क्षमा करतो तसे आम्ही केलेल्या पापांची आम्हाला 

क्षमा कर,
13 आम्हांला परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हांला त्या दुष्टापासून सोडी�.

5. माकD  1: 34 (ला;), 35, 39-42

34 त्याने विनरविनराळ्या रो%ांनी आजारी असलेल्यांना बरे केले � अनेक लोकांतून भुते काढली.
35 अ%दी पहाटेच अंधार असतानाच त्याने घर सोडले आणिण तो एकांत स्थळी %ेला. तेथे त्याने प्राथDना 

केली.
39 म% तो स�D %ालीलातून, त्यांच्या सभास्थातून उपदेश करीत आणिण भुते काढीत विफरला.
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40 एक कुष्ठरो%ी येशूकडे आला � त्याच्यापुढे %ुडघे टेकून त्याने स्�त:ला बरे करण्याची वि�नवंित केली. तो 
येशूला म्हणाला, जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्हामध्ये मला शुद्ध करण्याचे सामथD आहे.

41 येशूला त्याची दया आली. म% त्याने हात लांब केला आणिण त्याला स्पशD केला � त्याला म्हणाला, मला
तुला बरे करा�याचे आहे. तुझा कुष्टरो% बरा हो�ो.

42 आणिण ल%ेच त्याचे कुष्ठ %ेले � तो शूद्ध झाला.

6. लूक 6: 12, 13, 20-23

12 त्या दिद�सांत असे झाले की, येशू प्राथDना करण्यासाठी डों%रा�र %ेला. त्याने ती रात्र दे�ाची प्राथDना 
काण्यात घालवि�ली.

13 जेव्हा दिद�स उ%�ला, तेव्हा त्याने लिशष्यांना आपणांकडे बोलावि�ले. त्याने त्यांच्यातील बारा जणांना 
विन�डले � त्यांना प्रेविषत असे ना� दिदले.

20 येशूने आपल्या लिशष्यांकडे पाविहले � म्हणाला, जे तुम्ही %रीब आहात ते तुम्ही आशी�ाDदिदत आहात 
कारण दे�ाचे राज्य तुमचे आहे.

21 तुम्ही जे भुकेले ते आशी�ाDदिदत आहात कारण तुम्ही तृप्त व्हाल. आता तुम्ही जे रडता ते तुम्ही 
आशी�ाDदिदत आहात कारण तुम्ही हसाल.

22 जेव्हा लोक तुमचा दे्धष करतील, तुम्हांला �ाळीत टाकतील आणिण तुमचा अपमान करतील, जेव्हा 
तुमचे ना� ते �ाईट समजतील आणिण मनुष्याच्या पुत्रामुळे तुम्हाला नाकारतील, तेव्हा तुम्ही 
आशी�ाDदिदत व्हाल.

23 त्या दिद�शी तुम्ही आनंद करा. आनंदाने उड्या मारा कारण स्�%ाDत तुमचे बक्षीस मोठे आहे! कारण 
त्यांच्या पू�Dजांनी संदेष्ट्यांना सुध्दा तसेच केले.

7. योहान 17: 1-8

1 येशूने हे बोलणे संपवि�ल्या�र आपले डोळे आकाशाकडे ला�ले आणिण प्राथDना केली: विपत्या, �ेळ 
आली आहे, पुत्राचे %ौर� कर, यासाठी की, पुत्र तुझे %ौर� करील.

2 तू त्याला जे दिदले आहे त्या स�ाhना त्याने अनंतकालचे जी�न द्या�े यासाठी स�D मनुष्यां�र तू त्याला 
अधिधकार दिदलास त्याप्रमाणे त्याने तुझे %ौर� करा�े.

3 आणिण अनंतकाळचे जी�न हेच की, तू जो एकच खरा दे� त्या तुला � ज्याला तू पाठवि�लेस त्या येशू 
ख्रि�स्ताला त्यांनी ओळखा�े.

4 तू मला जे काम करायला दिदले ते संप�ून मी पृथ्�ी�र तुला %ौरवि�ले.
5 तर आता हे विपत्या, ज% होण्यापू�k तुझ्याबरोबर जे %ौर� मला होते त्याद्वारे तू स्�त:बरोबर माझे %ौर�

कर.
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6 ज्यांना तू मला या ज%ातून दिदलेस, त्यांना मी तुला प्र%ट केले. ते तुझे होते, � तू त्यांना माझ्या स्�ाधीन 
केलेस. आणिण त्यांनी तुझे �चन पाळले,

7 आता त्यांना माहीत आहे की, जे काही तू मला दिदले आहेस ते तुझ्यापासून येते.
8 कारण जी �चने तू मला दिदली आहेस ती मी त्यांना दिदली. आणिण त्यांनी ती स्�ीकारली, त्यांना 

विनणिश्चताथाDने माहीत होते की, मी तुझ्यापासून आलो आहे. आणिण त्यांनी वि�श्वास ठे�ला की तू मला 
पाठवि�ले आहेस.

8. मत्तय 26: 36-44

36 नंतर %ेथशेमाने ना�ाच्या जा%ी येशू आपल्या लिशष्यांसह %ेला. येशू त्यांना म्हणाला, मी थोडा पुढे 
जाऊन प्राथDना करीपयhत येथेच थांबा.

37 येशूने पेत्र आणिण दोन जब्दीचे पुत्र यांना आपल्याबरोबर यायला सांवि%तले. यानंतर येशू मनातून फार 
दु:खी � व्याकूळ होऊ ला%ला.

38 येशू पेत्राला � जब्दीच्या दोघा पुत्रांना म्हणाला, माझे दु:ख मला इतके झाले आहे की, ते मला मारून 
टाकील. येथे थांबा � माझ्याबरोबर जा%े राहा.

39 तो थोडे अंतर पुढे %ेला आणिण जधिमनी�र ओण�ून प्राथDना करू ला%ला, हे माझ्या विपत्या, शक्य झाले 
तर हा दु:खाचा प्याला माझ्यापुढून जाऊ दे, तथाविप, माझ्या इच्छेप्रमाणे नको तर तुझ्या इच्छेप्रमाणे 
होऊ दे.

40 म% तो लिशष्यांकडे परत %ेला तेव्हा ते झोपी %ेले आहेत असे त्याला आढळले. येशू पेत्राला म्हणाला, 
तुम्हा लोकांना माझ्याबरोबर एखादा तासही जा%े राहता येत नाही काय?

41 आपण परीक्षेत पडू नये म्हणून जा%े राहा. आणिण प्राथDना करीत राहा. यासाठी की तुम्ही मोहात पडू 
नये. जे योग्य आहे ते तुमचा आत्मा करी इच्छिच्छतो, पण तुमचे शरीर अशक्त आहे.

42 नंतर दुसऱ्यांदा जाऊन येशू प्राथDना करू ला%ला, हे माझ्या विपत्या, जर दु:खाचा हा प्याला विपणे मला 
अटळच आहे तर तुझी इच्छा असेल तसे हो�ो.

43 नंतर येशू लिशष्यांकडे परत %ेला तेव्हा त्याला आढळून आले की, त्यांचे डोळे जड झाले होते � ते 
झोपी %ेले आहेत कारण जा%े राहणे त्यांना शक्य होत नव्हते.

44 नंतर येशू लिशष्यांना पुन्हा सोडून तसाच पुढे %ेला आणिण त्याने प्राथDना केली. वितसऱ्या �ेळी प्राथDना 
करताना त्याने पुन्हा हेच शब्द उच्चारले.

9. स्तोत्रसंविहता 31: 1-3, 5, 14 (मी वि�श्वास ठे�ला), 15 (ला:)

1 परमेश्वरा, मी तुझ्या�र अ�लंबून आहे, माझी विनराशा करु नकोस मला �ाच� � माझ्या�र दया कर.
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2 दे�ा, माझे ऐक त्�रीत येऊन मला �ाच� माझा खडक हो. माझे सुरणिक्षत स्थळ हो. माझा विकल्ला हो. 
माझे रक्षण कर.

3 दे�ा, तू माझा खडक आहेस तेव्हा तुझ्या ना�ाखातर पुढे हो � मला मा%DदशDन कर.
5 परमेश्वरा आम्ही वि�श्वास ठे�ू शकू असा दे� तूच आहेस. मी माझे आयुष्य तुझ्या हाती सोप�ले. मला 

तार!
14 परमेश्वरा माझा तुझ्या�र वि�श्वास आहे. तूच माझा दे� आहेस.
15 माझे जी�न तुझ्या हाती आहे.

10. योहान 10: 30

30 माझा विपता आणिण मी एक आहोत.

11. योहान 14: 10 (विपता जे)

10 ... माझ्यामध्ये जो विपता आहे तो स्�त: कामे करतो.

12. योहान 8: 29 (तो) (ला;)

29 ... ज्याने मला पाठवि�ले तो माझ्याबरोबर आहे; विपत्याने मला एकटे सोडले नाही.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 2 : 4 (आहेत)-7

प्राथDना केल्याने आपल्याला फायदा होतो का? होय, धार्मिमंकतेनंतर उपासमारीची इच्छा आपल्या विपत्याने 
आशी�ाDदिदत केली आहे आणिण ती आपल्याकडे परत येत नाही.

2. 15 : 14-24

योग्य प्राथDना करण्यासाठी, आपण कोठडीत प्र�ेश केला पाविहजे आणिण दर�ाजा बंद केला पाविहजे. आपण 
ओठ बंद करून भौवितक इंदिuयांना शांत केले पाविहजे. उत्कट इच्छांच्या शांत अभयारण्यात, आपण पाप 
नाकारले पाविहजे आणिण दे�ाच्या स�Dस्�ाची वि�नंती केली पाविहजे. आपण �धस्तंभ उचलण्याचा विनश्चय केला 
पाविहजे आणिण प्रामाणिणक अंतःकरणाने कायD करण्यासाठी आणिण शहाणपण, सत्य आणिण प्रेम पाहण्यासाठी 
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विLस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चसDमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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पुढे जा�े. आपण "न थांबता प्राथDना" केली पाविहजे. अशा प्राथDनेचे उत्तर दिदले जाते, आतापयhत आपण 
आपल्या इच्छा आचरणात आणतो. %ुरुची आज्ञा अशी आहे की आपण %ुप्तपणे प्राथDना करू आणिण आपले 
जी�न आपल्या प्रामाणिणकपणाची साक्ष देऊ द्या.

3. 16 : 7-11, 24-25, 27, 29, 31

आपल्या %ुरुने आपल्या लिशष्यांना एक संणिक्षप्त प्राथDना लिशक�ली, ज्याला आपण प्रभूची प्राथDना असे ना� 
देतो. आमचे %ुरु म्हणाले, "या पद्धतीने, म्हणून तुम्ही प्राथDना करा," आणिण म% त्यांनी ती प्राथDना दिदली जी 
स�D मान�ी %रजा पूणD करते.

मला प्रभूच्या प्राथDनेचा अध्यात्मित्मक अथD समजतो ते मी येथे देतो:

आमचे विपता-माता दे�, स�D-सुसं�ादी,

आराध्य एक.

तुझे राज्य आले आहे; तू सदै� उपच्छिस्थत आहेस.

4. 17 : 2-3, 5, 7, 10-11, 14-15

आम्हाला जाणून घेण्यास सक्षम करा - जसे स्�%ाDत, तसेच पृथ्�ी�र - दे� स�Dशलिक्तमान, 
स�xच्च आहे.

आजच्या दिद�सासाठी आम्हाला कृपा द्या; उपाशी स्नेह खायला द्या;

आणिण प्रेम प्रेमात प्रवितकिबंविबत होते;

आणिण दे� आपल्याला परीक्षेत नेत नाही, परंतु पाप, रो% आणिण मृत्यूपासून �ाच�तो.

कारण दे� अमयाDद, स�D शक्ती, स�D जी�न, सत्य, प्रेम, स�ाh�र आणिण स�D आहे.

5. 10 : 1-4

प्राथDनेचा अथD असा आहे की आपल्याला चालण्याची इच्छा आहे आणिण आपल्याला ते प्राप्त होईल 
वितथपयhत आपण प्रकाशात चालत राहू, जरी रक्तस्त्रा� पा�लांनी, आणिण धीराने परमेश्वराची �ाट पाहत, 
आपण आपल्या �ास्तवि�क इच्छा त्याच्याकडून पुरस्कृत करण्यासाठी सोडू.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चचDने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकं% जेम्स बायबलमधील 
विLस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चसDमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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6. 12 : 1-15

"वि�श्वासाची प्राथDना आजारी लोकांना �ाच�ेल," असे पवि�त्र शास्त्र म्हणते. ही उपचार प्राथDना काय आहे? दे�
आजारी लोकांना बरे करील ही फक्त वि�नंती नेहमी हातात असते त्यापेक्षा जास्त दै�ी उपच्छिस्थती 
धिमळवि�ण्याची शक्ती नसते. आजारी लोकांसाठी अशा प्राथDनेचा फायदेशीर परिरणाम मान�ी मना�र होतो, 
ज्यामुळे ते दे�ा�रील अंधश्रदे्धद्वारे शरीरा�र अधिधक प्रभा�ीपणे कायD करते. तथाविप, हा एक वि�श्वास आहे जो
दुसऱ्याला काढून टाकतो, - अज्ञाता�रील वि�श्वास हा आजारा�रील वि�श्वास काढून टाकतो. हे वि�ज्ञान किकं�ा 
सत्य नाही जे आंधळ्या श्रदे्धद्वारे कायD करते, किकं�ा येशूमध्ये प्रकट झालेल्या दै�ी उपचार तत्त्�ाची मान�ी 
समज नाही, ज्यांच्या नम्र प्राथDना सत्याचा खोल आणिण प्रामाणिणक विनषेध होत्या, - दे�ाशी मनुष्याच्या 
समानतेची आणिण माणसाची एकता. सत्य आणिण प्रेम.

7. 18 : 3-12

नाझरेथच्या येशूने विपत्याशी मनुष्याची एकता लिशक�ली आणिण प्रदर्शिशंत केली आणिण यासाठी आम्ही त्याला 
अंतहीन श्रद्धांजली देतो. त्यांचे ध्येय �ैयलिक्तक आणिण सामूविहक होते. त्याने जी�नाचे कायD के�ळ स्�तःला 
न्याय देण्यासाठीच नाही तर नश्वरांना दयेने केले - त्यांना त्यांचे कसे करा�े हे दाख�ण्यासाठी, परंतु 
त्यांच्यासाठी ते करू नये किकं�ा त्यांना एका जबाबदारीतून मुक्त करू नये. येशूने धैयाDन,े इंदिuयांच्या 
मान्यताप्राप्त पुराव्यांवि�रुद्ध, परश्याच्या पंथ आणिण प्रथांवि�रुद्ध कृती केली आणिण त्याने त्याच्या उपचार 
शक्तीने स�D वि�रोधकांचे खंडन केले.

8. 180 : 25-8

जेव्हा मनुष्य दे�ाद्वारे विनयंवित्रत केला जातो, सदै� उपच्छिस्थत असलेले मन जे स�D %ोष्टी समजून घेते, मनुष्याला
हे माविहत असते की दे�ासह स�D काही शक्य आहे. या जिज�ंत सत्याकडे जाण्याचा एकमे� मा%D, जो आजारी 
लोकांना बरे करतो, ख्रि�स्त येशूने लिशक�लेल्या आणिण दाखवि�ल्याप्रमाणे दै�ी मनाच्या वि�ज्ञानामध्ये सापडतो.

जळजळ कमी करण्यासाठी, ट्यूमर वि�रघळण्यासाठी किकं�ा सेंदिuय रो% बरा करण्यासाठी, मला स�D खालच्या
उपायांपेक्षा दै�ी सत्य अधिधक शलिक्तशाली आढळले आहे. आणिण का नाही, कारण मन, दे�, स�D अत्मिस्तत्�ाचा 
स्त्रोत आणिण च्छिस्थती आहे? शरीर, पदाथD, वि�स्कळीत आहे हे ठर�ण्यापू�k, एखाद्याने वि�चारले पाविहजे, 
"आत्माला उत्तर देणारे तू कोण आहेस? पदाथD स्�तःसाठी बोलू शकतो, की जी�नाच्या समस्यांना धरून 
आहे?" uव्य, ज्याला ना भो%ता येते ना उपभो%ता, दुःख आणिण सुखाची भा%ीदारी नसते, पण नश्वर 
वि�श्वासाची अशी भा%ीदारी असते.

9. 47 : 31-9
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बा%ेत त्याच्या अंधकारमय आणिण �ैभ�ाच्या रात्री, येशूला कोणत्याही संभाव्य भौवितक बुजिद्धमत्ते�रील 
वि�श्वासाची पूणD चूक लक्षात आली. उपेक्षेच्या �ेदना आणिण धमाhध अज्ञानाच्या दांड्यांनी त्याला खूप त्रास 
दिदला. त्याचे वि�द्याथk झोपले. तो त्यांना म्हणाला: "तुम्ही माझ्याबरोबर एक तास पहात नाही का?" ज्याने �ाट 
पाहत आणिण आ�ाजहीन �ेदनेत झ%डत, ज%ाचा विनःसंकोच पहारा ठे�ला होता, त्याच्याबरोबर ते पाहू शकत 
नव्हते का? त्या मान�ी तळमळीला कोणताही प्रवितसाद धिमळाला नाही, आणिण म्हणून येशू पृथ्�ी�रून 
स्�%ाDकडे, इंदिuयेकडून आत्म्याकडे कायमचा �ळला.

10.    280 : 30-4

मान�ी मतांचे मनोरंजन करण्यासाठी आणिण अत्मिस्तत्�ाचे वि�ज्ञान नाकारण्याचे एकमे� विनधिमत्त म्हणजे 
आत्म्याबद्दलचे आपले नश्वर अज्ञान, - अज्ञान जे के�ळ दै�ी वि�ज्ञानाच्या समजूतदारपणास प्राप्त होते, 
ज्याद्वारे आपण पृथ्�ी�रील सत्याच्या राज्यात प्र�ेश करतो आणिण आत्मा आहे हे लिशकतो. अनंत आणिण 
स�xच्च.

11.    202 : 3-5

ईश्वर आणिण मनुष्य यांच्यात जी �ैज्ञाविनक एकता आहे ती जी�न व्य�हारात विनमाDण केली पाविहजे आणिण 
ईश्वराची इच्छा स�Dत्र पूणD झाली पाविहजे.

12.    368 : 14-19

जेव्हा आपण चुकीच्या असण्यापेक्षा सत्या�र जास्त वि�श्वास ठे�तो, पदाथाDपेक्षा आत्म्या�र जास्त वि�श्वास 
असतो, मरण्यापेक्षा ज%ण्या�र जास्त वि�श्वास असतो, माणसापेक्षा दे�ा�र जास्त वि�श्वास असतो, तेव्हा 
कोणतीही भौवितक कल्पना आपल्याला रोखू शकत नाही. आजारी बरे करणे आणिण त्रुटी नष्ट करणे.

13.    497 : 13 (आम्ही)-19

आम्ही येशूचे प्रायणिश्चत दै�ी, प्रभा�ी प्रेमाचा पुरा�ा म्हणून कबूल करतो, ख्रि�स्त येशू मा%D-शॉ�रद्वारे मनुष्याचे 
दे�ासोबतचे ऐक्य उल%डत आहे; आणिण आम्ही कबूल करतो की माणूस ख्रि�स्ताद्वारे, सत्य, जी�न आणिण 
प्रेमाद्वारे जतन केला जातो, जसे की %ॅलीलिलयन पै%ंबराने आजारी लोकांना बरे करण्यात आणिण पाप आणिण 
मृत्यू�र मात करून दाख�ले.

दैविनक कतDवे्य

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चचDने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकं% जेम्स बायबलमधील 
विLस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चसDमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथDना

दररोज प्राथDना करणे हे या चचDमधील प्रत्येक सदस्याचे कतDव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य,  जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�D पापां�र राज्य करु द्या;
आणिण तुझे शब्द स�D मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चचD मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भा%. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचDच्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन
देऊ नये. वि�ज्ञानात दै�ी  प्रेम एकट्यान े माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रि�श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात %ोड
सुवि�धांना प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चचDमधील
सदस्यांनी दररोज स�D प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले,  भवि�ष्य सां%ण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  किनंदा
करण्यापासून,  समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मा%ाDन े प्रभावि�त  होण्यापासून
�ाचण्यासाठी प्राथDना करा�ी.

चचD मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कतDव्याची सतकD ता

आLमक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध दररोज स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा . �्या वि�सरणे किकं�ा दुलDक्ष करणे हे या चचDमधील प्रत्येक सदस्याचे कतDव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चचD मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भा%. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चचDने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकं% जेम्स बायबलमधील 
विLस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चसDमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


