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सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंविहता 91 : 9, 10

"कार� तुम्ही परमेश्वरा�र वि�श्वास ठे�ता. परात्पर दे�ाला तुम्ही तुमची सुरणि(त जागा बन�ले आहे. तुमचे
काहीही �ाईट हो�ार नाही. तुमच्या घरात रोगराई अस�ार नाही."

उत्तरदायी �ाचन:  स्तोत्रसंविहता 91 : 11-16

11 दे� तुमच्यासाठी त्याच्या दूतांना आज्ञा देईल आणि� तमु्ही जिजथे जिजथे जाल वितथे ते तुमचे र(� करतील.
12 तुम्हाला दगडाची ठेच लागू नये म्ह�ून ते त्यांच्या हातांनी तुम्हाला धरतील.
13 तुमच्याज�ळ सिसंहा�रुन आणि� वि�षारी सापां�रुन चालण्याची शक्ती असेल.
14 परमेश्वर म्ह�तो, “जर एखादा मा�ूस माझ्या�र वि�श्वास ठे�ेल, तर मी त्याचे तार� करीन. जे माझे 

अनुयायी माझी उपासना करतात त्यांचे मी र(� करतो.
15 माझे भक्त मला मदतीसाठी हाक मारतात आणि� मी त्यांना ओ देतो. ते संकटात असतील तेव्हा मी 

त्यांच्याज�ळ असेन. मी त्यांची सुटका करीन आणि� त्यांना मान देईन.
16 मी माझ्या भक्तांना खूप आयुष्य देईन.” आणि� त्यांना �ाच�ीन.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. उत्पत्तित्त 1: 1, 26 (पासून :), 27, 28 (पासून :), 31 (पासून 1st.)

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविHल्ड ख्रिKश्चन सायन्स चचNने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिKश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चसNमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1 दे�ाने आकाश � पथृ्�ी विनमाN� केली.
26 मग दे� बोलला, आप� आपल्या वितरूपाचा आपल्या सारखा मनषु्य विनमाN� करु; समदु्रातील मासे, 

आकाशातील प(ी, स�N �नपशू, मोठी जना�रे � जमिमनी�र सरपट�ारे स�N लहान ा�ी यांच्या�र ते 
सत्ता चालवि�तील.

27 तेव्हा दे�ाने आपल्या वितरुपाचा मनुष्य विनमाN� केला; दे�ाचे वितरुप असा तो विनमाN� केला; नर � 
नारी अशी ती विनमाN� केली.

28 दे�ाने त्यांना आशी�ाNद दिदला; दे� त्यांना म्ह�ाला, Hलद्रपू व्हा, बहुगणुि�त व्हा आणि� पथृ्�ी  पून टाका;
ती आपल्या सत्तेखाली आ�ा; समुद्रातील मासे, आकाशातील प(ी आणि� पथृ्�ी�र विHर�ारा त्येक 
सजी� ा�ी यां�र सत्ता चाल�ा.

31 आप� केलेले स�Nकाही Hार चांगले आहे असे दे�ाने पाविहले.संध्याकाळ झाली � नंतर सकाळ झाली. 
हा झाला सहा�ा दिद�स.

2. स्तोत्रसंविहता 68 : 20

20 तो आपला दे� आहे आपल्याला तार�ारा तोच तो दे� आहे. परमेश्वर, आपला दे� आपल्याला 
मर�ापासून �ाच�तो.

3. योहान 8: 1-11

1 येशू जैतुनाच्या डोंगरा�रविनघून गेला. 
2 दुसऱ्या दिद�शी सकाळीच येशू परत मदंिदरात गेला. स�N लोक येशूकडे आले. येशू बसला आणि� त्याने 

लोकांना त्तिश(� दिदले. 
3 विनयमशास्त्राचे त्तिश(क � परुशी एका स्त्रीला घेऊन तेथे आले. त्या स्त्रीला व्यणिभचाराचे पाप करताना 

पकडले होते. या यहूदी लोकांनी त्या स्त्रीला बळजबरीने लोकांपुढे उभे केले. 
4 ते येशूला म्ह�ाले ‘गुरूजी, जो विहचा न�रा नाही, अशा मा�साशी व्यणिभचार करताना ह्या स्त्रीला 

पकडले. 
5 मोशेच्या विनयमशस्त्रात अशी आज्ञा दिदलेली आहे की, असे कमN कर�ाऱ्या त्येक स्त्रीला आम्ही 

धोंडमार करुन जिज�े मारले पाविहजे. आम्ही काय करा�े असे तुमचे मत आहे? 
6 येशूला पेचात पकडा�े म्ह�ून यहूदी लोकांनी हा श्न वि�चारला होता. काही तरी चुकीचे बोलताना 

येशूला धरा�े अशी त्यांची इच्छा होती. म्ह�जे मग त्यांना येशू�र आरोप ठे�ता आला असता. प� 
येशूने गुडघे टेकले � आपल्या बोटाने जमिमनी�र त्तिलहू लागला. 

7 हूदी पुढारी येशूला श्न वि�चारीतच राविहले, म्ह�ून येशू मान �र करुन त्यांच्याकडे पाहत म्ह�ाला, ज्याने
कधीच पाप केले नाही असा एकतरी मनुष्य येथे आहे काय? विनष्पाप मनुष्य या स्त्री�र पविहला दगड 
Hेकू शकतो. 

8 मग येशूने पुन्हा गुडघे टेकले � जमिमनी�र त्तिलहू लागला. 
9 येशूचे हे शब्द ज्या लोकांनी ऐकले, ते एक एक करुन विनघून जाऊ लागले. जे �यस्कर होते ते अगोदर 

गेले. मग इतर लोक गेले. येशू एकटाच त्या स्त्रीसह तेथे राविहला होता. ती त्याच्यासमोर उभी होती. 

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविHल्ड ख्रिKश्चन सायन्स चचNने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिKश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चसNमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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10 येशूने पुन्हा �र पाविहले आणि� वितला वि�चारले, बाई, ते स�N लोक विनघून गेले आहेत, त्यातील एकानेही 
तुला दोषी ठरवि�ले नाही काय? 

11 त्या स्त्रीने उत्तर दिदले. महाराज, मला को�ीही दोषी ठरवि�ले नाही. मग येशू म्ह�ाला, मग मीही तुझा 
न्याय करीत नाही. आता तू जाऊ शकतेस, प� परत पाप करु नकोस.

4. रोमकरांस 6: 12-14, 23

12 यासाठी की तुम्ही पापाच्या �ाईट �ासना पाळाव्यात म्ह�ून पापाने तुमच्या�र राज्य करु नये.
13 आणि� अनीवितची साधने  व्हा�ीत म्ह�ून तुम्ही आपल्या शरीराचे अ�य� पापाच्या स्�ाधीन करु

नका.  त्याऐ�ाजी तमु्ही जे मर�ातून उठवि�लेले लोक � जे आता जिज�ंत आहात ते  आप�ांला
दे�ाच्या स्�ाधीन करा. आपल्या शरीराचे अ�य� नीतीची साधने व्हा�ीत म्ह�ून दे�ाच्या स्�ाधीन
करा.

14 पाप तमु्हां�र राज्य कर�ार नाही. कार� तुम्ही विनयमशास्त्राधीन नाही तर दे�ाच्या कृपेच्या अधीन 
आहात.

23 कार� पापाची मजुरी मर� आहे. परंतु दे�ाची ख्रिKस्त येशूमध्ये दिदलेली मोHत दे�गी म्ह�जे 
अनंतकाळचे जी�न आहे.

5. योहान 9: 1-3, 6, 7

1 येशू चालला असताना त्याने एक आंधळा मनुष्य पाविहला. हा मनुष्य त्याच्या जन्मापासूनआंधळा होता.
2 येशूच्या त्तिशष्यांनी त्याला वि�चारले, गुरुजी, हा मनषु्य आंधळा जन्मला. परंतु तो को�ाच्या पापामळेु 

आंधळा जन्मला? त्याच्या स्�त:च्या का त्याच्या आई�मिडलांच्या पापामुळे?
3 येशूने उत्तर दिदले, “त्याच्या स्�त:च्या पापामुळे अगर त्याच्या आई�डीलांच्या पापामुळे हा आंधळा 

झाला नाही. मी याला बरे करताना लोकांना दे�ाचे सामथ्यN दाखवि�ता या�े म्ह�ून हा आंधळा जन्मला.
6 असे बोलल्यानंतर, येशू माती�र थंुकला. त्याने त्या थंुकीने मिचखल केला, आणि� त्या मिचखलाचा गोळा 

करुन त्याने त्या मा�साच्या डोळ्यां�र ठे�ला.
7 मग येशूने त्या मनुष्याला सांविगतले, जाऊन त्तिशलोह तळ्यात डोळे धू. (त्तिशलोह म्ह�जे पाठवि�लेला) 

म्ह�ूने तो मनुष्य त्या तळ्यापाशी गेला. त्याने डोळे धुतले आणि� तो परत आला, तेव्हा त्याला चांगले 
दिदसू लागले होते.

6. मत्तय  5 : 2, 17, 18

2 आणि� त्याने त्यांना त्तिशकवि�ण्यास सरु�ात केली. तो म्ह�ाला,
17 मी विनयमशास्त्र किकं�ा संदेष्ट्याचे त्तिलखा� रद्द करायला आलो आहे असे समजू नका. मी ते रद्द करायला

नाही तर परिरपू�N करायला आलो आहे.
18 मी तुम्हांला सत्य तेच सांगतो की, आकाश आणि� पथृ्�ीचा शे�ट होईपयqत विनयमशात्रातील एका शब्दात 

देखील Hरक हो�ार नाही.
7. ेविषतांचीं कृत्यें 4 : 33

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविHल्ड ख्रिKश्चन सायन्स चचNने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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33 मोठ्या सामथ्याNने वेिषत लोकांना भु येशू मेलेल्यांतून उठला यावि�षयी सा( देत. आणि� त्या 
वि�श्वास�ाऱ्यां�र दे�ाचा मोठा आशी�ाNद होता.

8. ेविषतांचीं कृत्यें 5: 12, 14-16

12 ेविषतांनी पुष्कळसे चमत्कार � सामथ्यNशाली गोष्टी केल्या. स�N लोकांनी या गोष्टी पाविहल्या. आणि� ते 
स�N एकमिचत्ताने शलमोनाच्या द्वारमडंपात जमत असत.

14 आणि� विकती तरी लोक पुढे येऊन भु येशू�र वि�श्वास ठे�ीत. अशा रीतीने बरेच पुरुष � स्क्रिस्त्रया येऊन 
त्यांना मिमळाल्या.

15 त्यामुळे पेत्र रस्त्याने जाऊ लागला म्ह�जे त्याची सा�ली रोगी � आजारी लोकांच्या�र पडा�ी यासाठी 
लोक त्यांना �ाटे�र खाट अगर अंथरु�ा�र ठे�ीत असत.

16 लोक यरुशलेम सभो�तालच्या गा�ांगा�ातून येऊ लागले, आणि� त्यांचे आजारी � भूतबाधा झालेले 
लोक यांना ते आ�ू लागले. तेव्हा ही स�N मा�से बरी केली गेली.

9. ेविषतांचीं कृत्यें 20 : 7-12

7 मग आठ�ड्याच्या पविहल्या दिद�शी म्ह�जे रवि��ारी आम्ही स�N भाकर मोडण्यासाठीएकत्र जमलो 
असताना, पौल त्यांच्याबरोबर बोलू लागला कार� दुसऱ्या दिद�शी विनघण्याचा त्याचा बेत होता. तो 
मध्यरात्रीपयqत बोलत राहीला.

8 �रच्यामजल्या�रील ज्या खोलीत आम्ही जमा झालो होतो तेथे पुष्कळ दिद�े होते.
9 युतुख ना�ाचा एक तरु� ख्रिखडकीत बसला होता. पौल बोलत असताना त्याच्या�र झोपेचा इतका 

अंमल चढला की, तो वितसऱ्या मजल्या�रुन खाली पडला, जेव्हा त्याला उचलले, तेव्हा तो मेलेला 
आढळला.

10 पौल खाली गेला � त्याच्या�र ओ��ा पडला आणि� त्याला आपल्या हातांनी क�ेत धरुन म्ह�ाला, 
चिचंता करु नका! त्याच्यात अजून जी� आहे.

11 मग पौल �र गेला. त्यांने भाकर मोडली � ती खाल्ली. पहाट होईपयqत तो त्यांच्याशी बोलला, मग तो 
गेला.

12 त्या तरु�ाला त्यांनी जिज�ंत असे घरी नेले, त्या स�ाqना Hार समाधान झाले.
10. ेविषतांचीं कृत्यें 26 : 8

8 दे� मेलेल्यांना परत उठवि�तो, असे तुमच्यापैकी विकत्येकांना वि�श्वास न ठे�ण्यासारखे का �ाटा�े.
11. लूक 1 : 37

37 कार� दे�ाला को�तीही गोष्ट अशक्य नाही.

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 521 : 5-6

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविHल्ड ख्रिKश्चन सायन्स चचNने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिKश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चसNमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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जे काही बनवि�लेले आहे ते दे�ाचे कायN आहे आणि� स�N काही चांगले आहे.

2. 519 : 3-6

तो अन्यथा कसा असू शकतो, कार� अध्यात्मित्मक विनर्मिमतंी त्याच्या असीम आत्मविनभNरतेची आणि� अमर 
शहा�प�ाची �ाढ, उदंडता होती?

3. 525 : 20-29

स�N काही चांगले किकं�ा लायकी, दे� केले. जे काही विनरथNक किकं�ा दु: खी आहे, त्याने केले नाही - म्ह�ूनच ते 
अ�ास्त� आहे. उत्पत्तीच्या वि�ज्ञानात आप� �ाचले आहे की त्याने केलेले स�N काही त्याने पाविहले, "आणि� 
पाहा, ते Hार चांगले होते." शारीरिरक इंदिद्रय अन्यथा घोविषत करते; आणि� जर आप� सत्याच्या नोंदींमा�ेच 
इवितहासाकडे दुलN( केले तर पाप आणि� मृत्यूची शास्त्रीय नोंद भौवितक इंदिद्रयांच्या खोट्या विनष्कषाNला अनुकूल 
आहे. दे�, पाप, आजारप� आणि� मृत्यू �ास्तवि�कतेपासून �ंमिचत आहेत असे समजा�े.

4. 472 : 9-12

आजारप�,  पाप आणि� मतृ्यू,  विनर्वि�ंकार असूनही त्याचा जन्म दे�ामध्ये होत नाही किकं�ा त्याच्या
सरकारचा नाही. त्याचा कायदा, योग्यरिरत्या समजला गेला, त्यांचा नाश करतो. येशूने या वि�धानांचे
पुरा�े सादर केले.

5. 11 : 9-21

ख्रिKश्चन वि�ज्ञानाच्या शारीरिरक उपचारांचा परिर�ाम आता येशूच्या काळामा�ेच दै�ी तत्त्�ाच्या विQयेतून होतो, 
ज्याआधी पाप आणि� रोग मान�ी चेतनातील त्यांचे �ास्तवि�कता गमा�तात आणि� नैसर्विगंकरिरत्या आणि� 
अपरिरहायNप�े अदृश्य झाल्यामुळे काश आणि� पाप सुधारले जाते. . आता, म्ह�ून या अद्भतु कृत्यांचा 
उपयोग अलौविकक नाही तर अत्यंत नैसर्विगंक आहे. ते इमॅन्युएल किकं�ा "आमच्याबरोबर दे�" चे मिचन्ह आहेत - 
मान�ी चेतनामध्ये एक दै�ी भा� आणि� स्�त: ची पुनरा�ृत्ती कर�े, पू��च्या अणिभ�चनामा�े आता आले 
आहे.

अपहर�कत्याqना [अथाNने] सुटका करण्यासाठी,
आंधळ्यांना दृष्टी मिमळा�ी म्ह�ून
जखम झालेल्यांना स्�ातंत्र्य देण्यास.

6. 206 : 26-31

दे� आजारप� आणि� मृत्यू पाठ�ण्याऐ�जी, त्यांचा नाश करतो आणि� अमरत्� आ�तो. स�Nज्ञानी आणि� 
असीम मनाने स�N केले आणि� स�N समावि�ष्ट केले. हे मन चूक करीत नाही आणि� नंतर त्या सुधारिरत करते. दे� 
मा�साला पाप करायला, आजारप�ात किकं�ा मर�ाला कार�ीभूत ठरत नाही.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविHल्ड ख्रिKश्चन सायन्स चचNने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिKश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चसNमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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7. 302 : 8-13, 19-24

जेव्हा दे� स�N काही आणि� सदास�Nकाळ त्याच्या अत्मिस्तत्�ात असतो तेव्हा मनुष्याने जे काही खरे आहे ते 
गमा�ले पाविहजे हे अशक्य आहे. मनाने महत्त्�ाचे आहे ही कल्पना आहे आणि� तथाकत्तिथत सुख आणि� �ेदना,
जन्म, पाप, आजारप� आणि� पदाथाqचा मृत्यू ही �ास्तवि�क आहे, ही नश्वर वि�श्वास आहे; आणि� हा वि�श्वास 
कायमचा नाहीसा होतो.

विपता परिरपू�N असल्यामा�ेच मनुष्याला परिरपू�N असण्याचे वि�ज्ञान देखील सांगते, कार� अध्यात्म मनुष्याचा
आत्मा, किकं�ा मन हा स�N सृष्टीचा दै�ी तत्त्� आहे, आणि� कार� हा खरा मनुष्य आत्म्याद्वारे ज्ञानाऐ�जी राज्य
करतो, आत्म्याच्या विनयमाद्वारे नव्हे तर पदाथाqच्या तथाकत्तिथत विनयमादं्वारे.

8. 207 : 10-14

�ाईट स��च्च नाही; चांगले असहाय्य नाही; तसेच तथाकत्तिथत कायदा महत्त्�ाचे नसतात आणि� आत्मा हा 
विनयम गौ� असतो. या धड्यात्तिश�ाय आप� परिरपू�N विपत्याकडे किकं�ा मनषु्याच्या दै�ी तत्त्�ाकडे दुलN( 
करतो.

9. 147 : 32-6

येशू कधीही रोगाप(ेा धोकादायक किकं�ा बरे कर�े इतके कठी� नव्हते. जेव्हा त्याचे वि�द्याथ� त्यांच्याकडे 
एखादे कर� बरे करण्याचा अयशस्�ी ठरला तेव्हा तो त्यांना म्ह�ाला, “हे अवि�श्वासू विपढी,” म्ह�जे बरे 
करण्याची आ�श्यक शक्ती माइडंमध्ये असल्याचे सूमिचत करते. त्याने को�तेही औषध त्तिलहून दिदले नाही, 
भौवितक कायद्यांचे पालन करण्यास नकार दिदला, परंतु त्यांनी थेट उल्लंघन केले.

10.   476 : 32-4

येशूने वि�ज्ञानात एक परिरपू�N मनुष्य पाविहले, जो त्याला पापी मनुष्य देहासारखे दिदसतो. या परिरपू�N 
मा�सामध्ये तार�कत्याNने दे�ाचे स्�तःचे वितरूप पाविहले आणि� मनुष्याच्या या दृविष्टकोनातून आजारी 
लोकांना बरे केले.

11.   26 : 14-18, 28-30

दै�ी सत्य, जी�न आणि� ेमाने येशूला पाप, आजारप� आणि� मृत्यू या�र अमिधकार दिदला. दे� काय आहे 
आणि� मनुष्यासाठी त्याने काय केले हे त्तिसद्ध कर�े हे त्यांचे लक्ष्य होते आकाशाचे ा�ी कट कर�े.

आमच्या मास्टरने को�ताही त्तिसद्धांत, त्तिसद्धांत किकं�ा वि�श्वास त्तिशकवि�ला नाही. त्याने त्तिशक�लेल्या आणि� 
सरा� केलेल्या स�N �ास्त�ांचे दै�ी तत्� होते.

12.   231 : 20-29
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स्�त: ला पापापे(ा �रचढ ठरवि��े म्ह�जे कार� दे�ानेच तुम्हाला त्याप(ेा श्रषे्ठ केले आहे आणि� मनुष्या�र 
शासन केले आहे, ही खरी शहा�प�ा आहे. पापाची भीती बाळग�े म्ह�जे मेाची शक्ती आणि� मनुष्याशी 
दे�ाशी संबंध असण्याचे दै�ी वि�ज्ञान याचा गैरसमज कर�े - त्याच्या सरकार�र शंका घे�े आणि� त्याच्या 
स�Nशत्तिक्तमान काळजी�र अवि�श्वास ठे��े. स्�त: ला आजारप� आणि� मृत्यूपे(ा शे्रष्ठ मान�े विततकेच 
शहा�प�ाचे आहे आणि� ते दै�ी वि�ज्ञानाच्या अनुषंगाने आहे. जेव्हा आप� दे�ाला पू�Nप�े समजता आणि� ते 
त्याच्या विनर्मिमंतीचा भाग नसतात तेव्हा त्यांना भीती बाळग�े अशक्य आहे.

13.   494 : 30-3

आमच्या मास्टरने भुते काढली आणि� आजारी लोकांना बरे केले. त्याच्या अनुयायांबद्दलही असे म्हटले पाविहजे 
की त्यांनी स्�त: � इतरांपासून भीती � स�N �ाईट गोष्टी काढून टाकल्या आणि� आजारी लोकांना बरे केले. दे� 
मनुष्यादं्वारे आजारी लोकांना बरे करील, जेव्हा जेव्हा मा�ूस दे�ाचे राज्य असेल. एको�ीस शतकांपू�� 
झालेल्या सत्यतेमुळे सत्य आता चुकून बाहेर पडते.

14.   495 : 6-16

जर आजारप� सत्य असेल किकं�ा सत्याची कल्पना असेल तर आप� आजाराचा नाश करू शकत नाही आणि�
यत्न कर�े हास्यास्पद ठरेल. मग आजारप� आणि� चुकांचे �ग�कर� करा जसे आपल्या मास्टरने, आजारी 
वि�षयी बोलताना, "ज्याला सैतानाने बाध्य केले आहे" आणि� मान�ी वि�श्वासा�र वि�श्वास ठे�ून जी�न दे�ा 
power �्या सत्यात दोष देण्याचे एक सा�Nभौमिमक औषध शोधले, जे एक तुरंूग उघडते. ज्यासाठी दारे 
बांधलेले आहेत आणि� बंदिद�ानांना शारीरिरक आणि� नैवितकदृष्ट्या मुक्त सेट करते.

जेव्हा आजारप� किकं�ा पापाचा भ्रम आपल्याला मोविहत करतो तेव्हा दे� आणि� त्याच्या कल्पने�र 
स्थिस्थरप�े मिचकटून राहा. त्याच्या समानतेत्तिश�ाय इतर काहीही आपल्या वि�चारात दिटकू देऊ नका.

15.   391 : 7-9

रोगाच्या अविन�ायN किकं�ा गत अ�स्थेत अंध आणि� शांत सबमिमशन करण्याऐ�जी त्यांच्यावि�रूद्ध 
बंडखोरी �ाढ�ा.

16.   390 : 20-26

पापाचा किकं�ा आजाराचा को�ताही दा�ा वि�चारात घेऊ नका. ते कायमस्�रूपी दृढ विनश्चय करून मिडसमिमस 
करा की ते अ�ैध आहे, कार� आप�ास माविहत आहे की दे� पापापे(ा आजारप�ाचा लेखक नाही. पाप 
किकं�ा आजारप� यापैकी एखाद्याची गरज भागवि�ण्याचा आपला को�ताही कायदा नाही, परंतु त्या गरजेला
नकार देऊन आजारी लोकांना बरे करण्याचा आपल्याकडे दै�ी अमिधकार आहे.

17.   393 : 8-15

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविHल्ड ख्रिKश्चन सायन्स चचNने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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माइंड हा शारीरिरक सं�ेदनांचा स्�ामी आहे आणि� तो आजारप�, पाप आणि� मतृ्यू�र वि�जय मिमळ�ू शकतो. 
ईश्वराने दिदलेल्या अमिधकाराचा उपयोग करा. आपल्या शरीरा�र ताबा घ्या आणि� त्याच्या भा�ना आणि� कृती�र 
विनयंत्र� ठे�ा. चांगल्या गोष्टी वि�परीत असलेल्या स�N गोष्टींचा वितकार करण्यासाठी आत्म्याच्या सामथ्याNने उठा.
दे�ाने मा�साला यासाठी स(म केले आहे आणि� मनुष्याने दिदलेले सामथ्यN � सामथ्यN कशानेही कमकु�त होऊ 
शकत नाही.

दैविनक कतNव्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची ाथNना

दररोज ाथNना कर�े हे या चचNमधील त्येक सदस्याचे कतNव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि� ीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणि� माझ्यापासून स�N पापां�र राज्य करु द्या; आणि�
तुझे शब्द स�N मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि� त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चचN मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचNच्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयत्तिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी मे एकट्याने मा�सा�र राज्य करते; आणि� एक ख्रिKश्चन �ैज्ञाविनक ेमात गोड सुवि�धांना
वितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरप�ा आणि� (मा यामध्ये. या चचNमधील सदस्यांनी
दररोज स�N कारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  भा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागाNने  भावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  ाथNना
करा�ी.

चचN मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविHल्ड ख्रिKश्चन सायन्स चचNने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिKश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चसNमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, एविल 11, 2021
पृष्ठ 9

वि�षय — पाप, रोग आणि� मृत्यू �ास्तवि�क आहेत?

कतNव्याची सतकN ता

आQमक मानत्तिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर�े,  आणि�  दे�,  त्याचा  नेता  आणि�
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सर�े किकं�ा दुलN( कर�े हे या चचNमधील त्येक सदस्याचे कतNव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चचN मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविHल्ड ख्रिKश्चन सायन्स चचNने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिKश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चसNमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


