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विषय — सत्य
सोनेरी मजकूर: स्तोत्रसंहिता 25 : 10

"जे लोक परमेश्वराचे करार आणि वचने पाळतात त्यांच्याशी तो सच्चा आणि दयाळू असतो."

उत्तरदायी वाचन:
3

4

5
6

20

1 योहान 5 : 3-6, 20

दे वाप्रती असलेली आमची प्रीति आम्ही त्याच्या आज्ञापालनाकडू न दाखवूशकतो आणि त्याच्या
आज्ञा फार अवजड नाहीत.
कारण प्रत्येकजण जो दे वाचा मूल होतो तो जगावर विजय मिळवितो,आणि यामुळे आम्हांला
जगावर विजय मिळाला: आमच्या विश्वासाने.
येशू हा दे वाचा पुत्र आहे असा विश्वासधरणाऱ्याशिवाय जगावर विजय मिळविणारा कोण आहे?
येशू ख्रिस्त आमच्याकडे पाणी व रक्त यांच्यासह आला. तो केवळ पाण्याद्वारेच आमच्याकडे
आला असे नाही तर पाणी आणिरक्ताद्वारे आला, व आत्मा ही साक्ष दे तो, कारण आत्मा सत्य
आहे.
पण आम्हाला माहीत आहे की दे वाचा पुत्र आला आहे व त्याने आम्हाला समजबुद्धी दिलेली
आहे, यासाठी की, जो खराआहे त्या दे वाला आम्ही ओळखावे. आणि आपणास माहीत आहे
की, त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त आला आहे व जो खरा दे वआणि दे वाचा पुत्र येशू ख्रिस्त याजमध्ये
आम्ही राहात आहोत. पिता हा खरा दे व आहे आणि तो अनंतकाळचे जीवन आहे.

धडा उपदे श
बायबल पासून
हा बायबलचा धडा स्वतंत्र प्लेनफिल्ड ख्रिश्चन सायन्स चर्चने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिहिलेल्या किंग जेम्स बायबलमधील
क्रिस्टिकल कोटे शन्स आणि ख्रिश्चन सायन्स टे क्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ विथ की टू द स्क्रिप्चर्समधील सुधारात्मक परिच्छे दांची रचना आहे.
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अनुवाद 32 : 1-4
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यशया 28 : 16, 17
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यासाठी परमेश्वर, माझा प्रभू म्हणतो, सियोनमध्ये मी कोनशिला बसवीन. हा एक अमूल्य दगड
असेल. ह्या महत्वाच्या दगडावर सर्व बांधकाम उभारले जाईल. त्याच्यावर विश्वास ठे वणाऱ्या लोकांची
निराशा होणार नाही.
भिंतीचा सरळपणा पाहण्यासाठी लोक जसा ओळं बा वापरतात, तसाच योग्य गोष्ट दाखविण्यासाठी मी
न्यायबुध्दी व चांगुलपणा ह्यांचा वापर करीन. तुम्ही पापी, तुमच्या कपटाच्या व असत्याच्या मागे
लपण्याचा प्रयत्न करता, पण तुम्हांला शिक्षा होईल. मी वादळाप्रमाणे अथवा पुराप्रमाणे येऊन तुमच्या
लपायच्या जागा नष्ट करीन.
नीतिसूत्रे 12 : 19
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हेआकाशा, ऐक मी काय म्हणतो ते. वसुंधरे ऐक शब्द माझ्या मुखातले.
पर्जन्याप्रमाणे माझ्या बोधाचा वर्षाव होईल. तो बोध असेल जमिनीवरुन खळाळणाऱ्या पाण्यासारखा.
हिरवळीवर झिमझिमणाऱ्या पावसासारखा. झाडाझुडुपांवर पडणाऱ्या पावसाच्या सरींसारखा.
घोषणाकरीन मी परमेश्वराच्या नावाची. तुम्हीही परमेश्वराची महती गा!
तो आहे दुर्ग आणि त्याची कृती परिपूर्ण! कारण चोखाळतो तो उचित मार्ग! दे वच खरा आणि विश्वासू
न्यायी आणि सरळ.

जर माणूस खोटे बोलला तर त्याचे शब्द लगेचच वाया जातात. पण सत्य मात्र सदै व राहाते.
योहान 1 : 6-8, 14, 16, 17
योहाननावाचा एक मनुष्य होता. दे वाने त्याला पाठवीले.
तो लोकांना प्रकाशाविषयी सांगण्यासाठी आला. यासाठी की, योहानाकडू न प्रकाश विषयी ऐकून
लोकांनी विश्वास ठे वावा.
योहान तो प्रकाश नव्हता, परंतु लोकांना प्रकाशाविषयी सांगण्यासाठी योहान आला.
शब्द मनुष्य झाला आणि आमच्यामध्ये राहिला. आम्ही त्याचे गौरव पाहिले. ते दे वपित्याच्या एकमेव
अशा पुत्राचे गौरव ख्रिस्ताशिवाय दुसरे असू शकत नाही. तो शब्द कृपा आणि सत्य यांनी पूर्णपणे
भरला होता.
शब्द हा कृपा व सत्य यांनी पूर्णपणे भरला होता. त्याच्याकडू न आम्हांला भरपूर आशीर्वाद मिळाले.
मोशेद्वारे नियमशास्त्र दिले, पण दया व सत्याचा मार्ग ही येशू ख्रिस्ताद्वारे प्राप्त झाली.
मार्क 5 : 25-30, 32-34
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मत्तय 5 : 1, 2, 6, 17
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त्या लोकांमध्ये एक स्त्री होती. ती बारा वर्षांपासून रक्तस्रावाने पीडलेले होती.
बऱ्याच वैद्यांकडू न इलाज करून घेऊनसुद्धा तिने बराच त्रास सहन केला होता. तिच्याकडे होते नव्हते
ते सर्व तिने उपचारासाठी खर्च केले होते. पण ती बरी न होता. तिचा आजार वाढला होता.
त्या स्त्रीने येशूविषयी ऐकले तेव्हा ती गर्दीत त्याच्यामागे आली व त्याच्या झग्याला तिने स्पर्श केला.
कारण ती म्हणत होती, ‘जर मी त्याच्या कपड्यांना शिवले तरी बरी होईन.
जेव्हा तिने त्याच्या झग्याला स्पर्श केला, तेव्हा तिचा रक्तस्राव थांबला. व आपल्या त्रासातून आपण मुक्त
झालो आहोत असे तिला जाणवले.
येशूला ताबडतोब जाणीव झाली की, आपल्या शरीरातून शक्ती गेली आहे. तो गर्दीत वळू न म्हणाला,
माझ्या कपड्यांना कोणी स्पर्श केला?
परंतु हे कोणी केले हे पाहण्यासाठी तो सभोवार बघतच राहिला.
त्या स्त्रीला ती बरी झाली आहे हे माहीत होते म्हणून ती आली आणि येशूच्या पाया पडली. ती स्त्री
भीतिने थरथर कांपत कोती. तिने य़ेशूला सर्व काही सांगितले.
येशू त्या स्त्रीला म्हणाला, मुली, तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे, शांतिने जा आणि त्रासापासून
मुक्त राहा.

येशूने तेथे पुष्कळ लोक पाहिले. म्हणून येशू डोंगरावर गेला आणि खाली बसला, मग त्याचे शिष्य
त्याच्याजवळ आले.
आणि त्याने त्यांना शिकविण्यास सरुवात केली. तो म्हणाला,
ज्यांना नीतीने वागण्याची तहान व भूक लागली आहे ते धन्य, कारण ते तृप्त होतील.
मी नियमशास्त्र किंवा संदेष्ट्याचे लिखाण रद्द करायला आलो आहे असे समजू नका. मी ते रद्द करायला
नाही तर परिपूर्ण करायला आलो आहे.
मत्तय 7 : 24-27
जो कोणी माझ्या सांगण्याप्रमाणे आचारण करतो तो शहाण्या माणसासारखा आहे, अशा सुज्ञ माणसाने
आपले घर खडकावर बांधले.
मग जोराचा पाऊस झाला आणि पूर आला. जोराचा वारा आला. वादळात घर सापडले, पण ते पडले
नाही. कारण त्याचा पाया खडकावर बांधला होता.
जो कोणी माझे हे शब्द ऐकूनत्याप्रमाणे आचरण करीत नाही तो कोणा एका मूर्ख माणासासारखा आहे,
त्याने आपले घर वाळू वर बांधले.
मग जोराचा पाऊस आला आणि पूर आला. जोराचा वारा सुटला. वादळवाऱ्यात ते घर सापडले आणि
कोसळू न पडले.
इब्री लोकांस 4 : 12

हा बायबलचा धडा स्वतंत्र प्लेनफिल्ड ख्रिश्चन सायन्स चर्चने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिहिलेल्या किंग जेम्स बायबलमधील
क्रिस्टिकल कोटे शन्स आणि ख्रिश्चन सायन्स टे क्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ विथ की टू द स्क्रिप्चर्समधील सुधारात्मक परिच्छे दांची रचना आहे.

रविवारचा बायबल पाठ, जुलै 25, 2021
पृष्ठ 4
विषय — सत्य

12

9.

कारण दे वाचे वचन जिवंत आणि कार्य करणारे आहे आणि कोणत्याही दुधारी तरवारीपेक्षा अधिक
धारदार आहे. ते आपला आत्मा, जीव, सांधे, आणि मज्जा यांना भेदून आरपार जाणारे आहे. ते
अंत:करणाचे विचार व कल्पना यांचे परीक्षक असे आहे.
मत्तय 16 : 13-18
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येशू फिलिप्पाच्या कैसरिया या भागाकडे गेला. तो त्याच्या शिष्यांना म्हणाला, मनुष्याच्या पुत्राला लोक
कोण म्हणून म्हणतात?
आणि ते म्हणाले, काही बाप्तिस्मा करणारा योहान, तर कित्येक एलीया तर दुसरे काही यिर्मया किंवा
संदेष्ट्यापैकी एक असे म्हणतात.
मग येशू त्यांना म्हणाला, पण तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता?
शिमोनाने उत्तर दिले, तू ख्रिस्त, जिवंत दे वाचा पुत्र आहेस.
येशू म्हणाला, शिमोन, योनाच्या पुत्रा, तू धन्य आहेस कारण रक्त व मांस यांनी तुला हे प्रगट केले.
आणखी मी तुला असे सांगतो की, तू पेत्र आहेस आणि या खडकावर मी आपली मंडळी रचीन. आणि
मृत्युलोकाचा यावर अधिकार चालणार नाही.
योहान 8 : 12-16, 31, 32
नंतर येशू पुन्हा लोकांशी बोलू लागला. तो म्हणाला, मी जगाचा प्रकाश आहे, जो माझ्यामागे येतो तो
कधीही अंधारात राहणार नाही. त्या माणसाजवळ जीवन दे णारा प्रकाश राहील.
परंतु परुशी लोक येशूला म्हणाले, जेव्हा तुम्ही स्वत: आपल्याविषयी बोलता, तेव्हा ह्या गोष्टी खऱ्या
आहेत असे म्हणणारे तुम्ही एकटे च असता. तेव्हा तुम्ही सांगता त्या गोष्टी आम्ही स्वीकारु शकत नाही.
येशूने उत्तर दिले, होय, मी स्वत:च माझ्याविषयी हा गोष्टी सांगत आहे. परंतु मी सांगतो त्या गोष्टीवर
लोक विश्वास ठे वू शकतील. कारण मी कोठू न आलो हे मला माहीत आहे व कोठे जाणार हे मला माहीत
आहे. मी तुमच्यासारखा नाही. मी कोठू न आलो व कोठे जाणार हे तुम्हांला माहीत नाही.
तुम्ही एखाद्याचा न्याय करता तसाच माझाही करता. मी कोणाचा न्याय करीत नाही.
पण जर मी न्याय केला तर त्यात माझा न्याय खरा असतो. कारण जेव्हा मी न्याय करतो तेव्हा मी
एकटा नसतो. ज्या पित्याने मला पाठविले, तो माझ्याबरोबर असतो.
मग सत्य काय आहे हे तुम्हांला समजेल. आणि सत्य तुम्हांला मोकळे करील.
यहूदी लोकांनी उत्तर दिले, आम्ही अब्राहामाचे लोक आहोत आणि आम्ही कधीच गुलाम नव्हतो तर
आम्ही मोकळे होऊ असे तुम्ही का म्हणता?

विज्ञान आणि आरोग्य
1. 7 : 13-21
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विचारवंतांची वेळ आली आहे. सत्य, सिद्धांतांपासून स्वतंत्र आणि वेळेच्या-सन्मानित प्रणालींनी मानवतेच्या
पोर्टलवर दार ठोठावले. भूतकाळातील समाधानीपणा आणि भौतिकवादाची शीत परंपरा कोलमडत आहे.
दे वाकडे दुर्लक्ष करणे यापुढे विश्वासाचे पाऊल उरले नाही. आज्ञाधारकपणाची एकमात्र हमी म्हणजे त्याला
जाणवणे म्हणजेच अनंतकाळचे जीवन म्हणजे अनंतकाळचे जीवन मिळणे होय. जरी साम्राज्य पडले तरी
"प्रभु सर्वकाळ राज्य करील."
2. 254 : 10-12
जेव्हा आपण धीराने दे वाची वाट धरतो आणि सत्याचा प्रामाणिकपणा शोधतो तेव्हा तो आपला मार्ग दाखवतो.
3. 224 : 28-31
सत्य स्वातंत्र्याचे घटक आणते. त्याच्या बॅनरवर आत्मा-प्रेरणा बोधवाक्य आहे, "गुलामगिरी संपुष्टात आली
आहे." दे वाचे सामर्थ्य त्या कैद्यांना सोडवून आणते. कोणतीही शक्ती दै वी प्रेमाला रोखू शकत नाही.
4. 136 : 1-2, 29-11
येशूने आपली चर्च स्थापन केली आणि ख्रिस्त-उपचारांच्या आध्यात्मिक पायावर आपली कार्यपद्धती कायम
राखली.
शिष्यांनी आपल्या गुरुला इतरांपक्ष
े ा अधिक चांगल्या प्रकारे पकडले, परंतु त्याने जे सांगितले आणि जे केले
त्या सर्वांना समजले नाही किंवा त्यांनी इतक्या वेळा त्याच्याकडे प्रश्न विचारला नाही. येशू धीराने धैर्याने
शिकवत राहिला आणि अस्तित्वाचे सत्य दर्शवितो. त्याच्या विद्यार्थ्यांनी सत्याची ही शक्ती आजारी माणसांना
बरे, वाईटांना बाहेर टाकताना, मेलेल्यांना उठवित पाहिले. परंतु या अद्भुत कार्याचा शेवट त्यांच्या आत्मिक
शिकारद्वारे करण्यात आला नव्हता, वधस्तंभावर खिळण्यापूर्वीच, जेव्हा त्यांचे पवित्र शिक्षक त्यांच्यासमोर उभे
होते तेव्हा आजारपण, पाप, रोग, मृत्यू आणि थडग्यावर विजय मिळवित असे.
समजून घेण्यासाठी तळमळत, मास्तर पुन्हा म्हणाला, "परंतु मी कोण आहे असे आपण कोण म्हणता?" या
नूतनीकरणाच्या चौकशीचा अर्थ असा आहे: लोकप्रिय मनामध्ये हे रहस्यमय, कार्य करण्यास सक्षम कोण
किंवा काय आहे?
5. 137 : 16-11
आपल्या नेहमीच्या वेगवानपणामुळे, सायमनने आपल्या भावांसाठी उत्तर दिले आणि त्याच्या उत्तराने एक
मोठे सत्य समोर आले: "तू ख्रिस्त, जिवंत दे वाचा पुत्र आहेस!" ते आहेः ख्रिस्त हा आपण जाहीर केलेला
शब्द आहे - ख्रिस्त, दे वाचा आत्मा, सत्य, जीवन आणि प्रीति, जो मानसिकरित्या बरे करतो. येशूच्या
वडिलांवरून हे म्हणणे सिद्ध होते की "शिमोन बार-जोना तू धन्य आहेस. कारण मांस व रक्त त्याने तुला प्रकट
केले नाही, तर स्वर्गातील माझ्या पित्याने तुला प्रकट केले आहे." म्हणजेच प्रेमाने आयुष्याचा मार्ग तुम्हाला
दाखविला!
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याआधी या शिष्याला केवळ त्याच्या सामान्य नावांनीच, सायमन बार-जोना किंवा जोनाचा मुलगा म्हटले गेले;
परंतु आता या गुरुने या शब्दांत त्याला एक आध्यात्मिक नाव दिले: "आणि मी तुला असेही म्हणतो की तू पेत्र
आहेस आणि या खडकावर मी [माझ्या ग्रीक शब्दाचा अर्थ पेट्रोस किंवा दगडी] मी माझी चर्च बनवीन आणि
आणि नरकाचे दरवाजे [हेड्स, अंडरवर्ल्ड किंवा थडगे] यावर विजय मिळवू शकणार नाहीत. "दुस या
शब्दांत, येशूने आपला समाज स्थापनेचा हेतू ठरविला होता, तो एक नश्वर म्हणून वैयक्तिक पीटरवर नव्हे, तर
ख या मशीहाविषयीच्या पेत्राच्या कबुलीमागील ईश्वरा-सामर्थ्यावर होता.
पेत्राला हे आता स्पष्ट झाले आहे की दै वी जीवन, सत्य आणि प्रेम, आणि मानवी व्यक्तिमत्व नव्हे तर आजारी
व्यक्तीला बरे करणारा आणि दगडाचा, सामंजस्याच्या क्षेत्रातील एक भक्कम पाया होता. या
आध्यात्मिकदृष्ट्या वैज्ञानिक आधारावर, येशूने आपले बरे केले, जे बाहेरील लोक चमत्कारिक वाटले.
6. 380 : 5-7, 19-21
सत्य युगांचा खडक आहे, कोप याचा मस्तक आहे, "परंतु ज्याच्यावर ते पडेल, ते त्याला दळत जाईल."
सत्याच्या सामर्थ्याशिवाय दुसरे काहीही चुकण्याच्या भीतीपासून रोखू शकत नाही आणि मनुष्याच्या
अधिपतीवर त्रुटी असल्याचे सिद्ध करते.
7. 269 : 21-28
भौतिक इंद्रियांची साक्ष पूर्ण किंवा दै वी नाही. म्हणून मी येशूच्या, त्याच्या प्रेषितांच्या, संदेष्ट्यांच्या
(संदेष्ट्यांच्या) आणि मनाच्या विज्ञानाच्या (साक्षीदारांच्या) शिकवणीवर स्वत: ला राखून ठे वले आहे. इतर
पाया काही नाही. इतर सर्व प्रणाली - भौतिक संवेदनांद्वारे मिळविलेल्या संपूर्णपणे किंवा अंशतः ज्ञानावर
आधारित प्रणाल्या - खडकावर बांधलेली घरे नव्हे तर वाराने हलविलेल्या नद्या आहेत.
8. 542 : 7-13
सत्य, तिच्या चिरंतन नियमांद्वारे, त्रुटी दूर करते. सत्यामुळे पाप स्वतःशीच विश्वासघात करते आणि पशूची
खूण चुकून घडवते. अपराधीपणाचे निमित्त किंवा लपवून ठे वण्याच्या स्वभावाची दे खील शिक्षा केली जाते.
न्यायाचे दुर्लक्ष आणि सत्याचा नकार पाप कायम ठे वणे, गुन्हेगारी करणे, आत्मसंयम धोक्यात आणणे आणि
दै वी दया दाखविण्याकडे कल आहे.
9. 368 : 2-19
विज्ञानाद्वारे प्रेरित आत्मविश्वास सत्य सत्य आहे आणि त्रुटी अवास्तव आहे यावर अवलंबून आहे. त्रुटी
सत्यासमोर एक भ्याडपणा आहे. वेळ हे सर्व सिद्ध करेल असा दै वी विज्ञान आग्रह करतो. सत्य आणि चूक हे
दोन्ही मनुष्यांच्या आत्म्याच्या भीतीने पूर्वीपेक्षा अधिक जवळ आले आहेत आणि चूक स्वत: ची नष्ट
झाल्यामुळे सत्य आणखी स्पष्ट होईल.
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चूक सत्याइतकीच वास्तविक आहे या गंभीर विश्वासांविरूद्ध, वाईट श्रेष्ठ नसल्यास चांगल्याची शक्ती असणे
समान असते आणि हा विसंगती सामंजस्याइतकीच सामान्य गोष्ट आहे, अगदी आजारपण आणि पापाच्या
गुलामगिरीतून मुक्त होण्याची आशा दे खील मज्जातंतूंना कमी प्रेरणा दे ते. प्रयत्न करा. जेव्हा आपल्याकडे
चुकण्यापेक्षा, आत्म्यावरील अधिक विश्वास असण्यापेक्षा, मरण्यापेक्षा जगण्यावर अधिक विश्वास,
मनुष्यापेक्षा दे वावर अधिक विश्वास असेल तर आपल्याला भौतिक गोष्टी समजण्यापासून रोखू शकत नाहीत
आजारी बरे करणे आणि नष्ट करणार्या त्रुटी.
10.

191 : 8-15

एक भौतिक म्हणून, सैद्धांतिक जीवन-अस्तित्व अस्तित्वाचा गैरसमज असल्याचे आढळले आहे, मनुष्याचे
आध्यात्मिक आणि दिव्य तत्त्व मानवी विचारांवर आधारित आहे आणि ते "लहान मूल होते तेथे" - अगदी
नवीन-मुलाच्या जन्मापर्यंत दे खील पोहोचवते. कल्पना, अस्तित्वाच्या अध्यात्मिक अर्थाने आणि जीवनात
काय समाविष्ट आहे. अशा प्रकारे संपूर्ण पृथ्वीचे सत्याच्या प्रकाशात रुपांतर होईल आणि चुकीच्या अंधाराचा
पाठलाग करेल.
11.

225 : 5-13

आपल्याला हे माहित असेल की प्रथम सत्य त्याच्या अनुयायांच्या कमीपणा आणि विश्वासाने कधी पुढे जाते.
अशा प्रकारे स्वातंत्र्याच्या बॅनरच्या काळाचा मोर्चा निघतो. या जगाची शक्ती लढा दे ईल आणि त्यांच्या प्रेषकांना
आज्ञा दे तील की जोपर्यंत त्यांनी त्यांच्या सिस्टमवर सदस्यता घेत नाही तोपर्यंत सत्य रक्षणाला जाऊ नये; परंतु
विज्ञान, बिंदू संगीताची काळजी घेत नाही. नेहमीच काही ना काही गडबड होते, परंतु सत्याच्या मानकांनुसार
हे घडते.
12.

450 : 15-26

काही लोक हळू हळू सत्याच्या स्पर्शास उतरतात. धडपड केल्याशिवाय कमी उत्पन्न मिळतात आणि बरेचजण
आपापल्या उत्पन्नाची कबुली दे ण्यास तयार नसतात; परंतु ही प्रवेश घेतल्याशिवाय, वाईट स्वतःहून चांगल्या
गोष्टींनी बढाई मारते. ख्रिश्चन सायंटिस्टने वाईट, रोग आणि मृत्यू कमी करण्यासाठी नोंदणी केली आहे; आणि
दे व त्यांच्यातील काही शून्यता आणि दे वाचे सामर्थ्य किंवा चांगले समजून घेऊन त्यांच्यावर विजय मिळवील.
त्याच्याकडे आजारपण हा पाप करण्यापेक्षा मोह नाही, आणि त्यांच्यावरील दे वाचे सामर्थ्य समजून त्याने त्या
दोघांना बरे केले. ख्रिश्चन सायंटिस्टला ठाऊक आहे की ते विश्वासाच्या चुका आहेत, जे सत्य करू शकते आणि
नष्ट करेल.
13.

380 : 4 फक्त

सत्य हा नेहमीच विजयी असतो.
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दै निक कर्तव्ये
मेरी बेकर एडी यांनी
रोजची प्रार्थना
दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै वी सत्य, जीवन आणि प्रीती यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि
तुझे शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर राज्य करु दे !
चर्च मॅन्युअल, अनुच्छे द आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम
द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किंवा कृतीबद्दल वैरभाव किंवा केवळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन दे ऊ
नये. विज्ञानात दै वी प्रेम एकट्याने माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सुविधांना
प्रतिबिंबित करते, पापाची निंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणि क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी
दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड्यापासून, निंदा करण्यापासून,
समुपदे शनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किंवा चुकीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना
करावी.
चर्च मॅन्युअल, अनुच्छे द आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्क ता
आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि दे व, त्याचा नेता आणि
मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या विसरणे किंवा दुर्लक्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.
चर्च मॅन्युअल, अनुच्छे द आठवा, विभाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्वतंत्र प्लेनफिल्ड ख्रिश्चन सायन्स चर्चने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिहिलेल्या किंग जेम्स बायबलमधील
क्रिस्टिकल कोटे शन्स आणि ख्रिश्चन सायन्स टे क्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ विथ की टू द स्क्रिप्चर्समधील सुधारात्मक परिच्छे दांची रचना आहे.

