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सोनेरी मजकूर:  दानीएल 12 : 3

"ज्ञानी आकाशाप्रमाणे तेजाने चमकून उठतील ज्या ज्ञानी लोकांनी इतरांना योग्य जी�नमाग) शिशकवि�ला, ते
सदास�)काळ ताऱ्यांप्रमाणे चमकतील."

उत्तरदायी �ाचन:  नीवितसूत्रे 9: 9, 10
उपदेशक 9: 13-15
नीवितसूत्रे 3: 13, 17

9 जर तुम्ही शहाण्या माणसाला शिशक�लेत तर तो अधि5क शहाणा होईल. जर तमु्ही शहाण्या माणसाला 
शिशक�लेत तर तो अधि5क शिशकेल.

10 परमेश्वराचा आदर करणे ही ज्ञान धिमळ�ण्याची पविहली पायरी आहे. परमेश्वरावि�षयी ज्ञान धिमळ�णे ही 
समजूतदारपणा धिमळ�णाची पविहली पायरी आहे.

13 मी या आयुष्यात शहाणपणाची गोष्ट करणार माणूस पाविहला. आणिण ते मला फार महात्�ाचे �ाटत.े
14 थोडे लोक असलेले एक लहान शहर होते. एक महान राजा त्या शहरावि�रुध्द लढला आणिण त्याने त्याचे 

सैन्य त्या शहराभो�ती ठे�ले.
15 पण त्या शहरात एक वि�द्धान होता. तो वि�द्धान गरीब होता. पण त्याने आपल्या शहाणपणाचा उपयोग 

शहर �ाच�ण्यासाठी केला. सगळे काही संपल्यानंतर लोक त्या गरीब माणसाला वि�सरुन गेले.
13 ज्या माणसाला ज्ञान धिमळेल तो खूप सुखी होईल. त्याला जेव्हा समजायला लागते तेव्हाच त्याला 

आशी�ा)द धिमळतात.
17 ज्ञान असलेले लोक शांतीत आणिण समा5ानात जगतात.

हा बायबलचा 5डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच)ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलम5ील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिLश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चस)म5ील सु5ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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5डा उपदेश

बायबल पासून

1. नीवितसूत्रे  3 : 5-8

5 परमेश्वरा�र संपूण) वि�श्वास ठे�. तुझ्या स्�त:च्या ज्ञाना�र अ�लंबून राहू नकोस.
6 तू जी प्रत्येक गोष्ट करशील ती करताना दे�ाचा वि�चार कर. म्हणजे तो तुला मदत करील.
7 तुझ्या स्�त:च्या शहाणपणा�र अ�लंबून राहू नकोस. पण परमेश्वराला मान दे आणिण �ाईट गोष्टींपासून 

दूर राहा.
8 तू जर ह ेकेलेस तर ते तुझ्या शरीराला औष5ाप्रमाणे बरे करील किकं�ा पेयाप्रमाणे तुझ्या हाडांना 

ताजेत�ाने करील.

2. ईयोब 22 : 21, 22

21 ईयोब, तू आता दे�ाला शरण जा. त्याच्याशी सलोखा कर. तू ह ेकेलेस तर तुला खूप चांगल्या गोष्टी 
धिमळतील.

22 त्यांच्या �चनांचा स्विस्�कार कर. तो काय म्हणतो त्याकडे नीट लक्ष दे.

3. ईयोब 23 : 10 (त्याला माहीत आहे), 14

10 परंतु दे�ाला मी माहीत आहे. तो माझी परीक्षा घेत आहे. आणिण मी सोन्यासारखा शुध्द असेन याकडे 
तो लक्ष पुर�ेल.

14 माझ्या बाबतीत दे�ाने जे योजिजले आहे तेच तो करेल. माझ्यासाठी त्याच्या बऱ्याच योजना आहेत.
4. दानीएल 2 : 1, 2, 4, 5 (ला 4th ,), 6 (ला :), 10 (ला :), 12 (ला ,), 16, 19, 

23, 27 (ला 2nd,), 28 (तेथे) (ला .), 46 (राजाला), 47 (उत्तर दिदले), 48

1 नबुखदन्से्सरला त्याच्या कारविकदfच्या दुसऱ्या �षाhत काही स्�प्ने पडली. त्या स्�प्नांमुळे तो काळजीत 
पडला � त्याची झोप उडाली.

2 म्हणून त्याने त्याच्या ज्ञानी माणसांना बोला�ून घेतले. ह ेज्ञानी स्�प्नांचा अथ) ला�ण्यासाठी आणिण 
भवि�ष्यात काय घडेल, ह ेसांगण्यासाठी मंत्र-तंत्र करीत � ताऱ्यांचे विनरीक्षण करीत. ह्या लोकांनी 
राजाला काय स्�प्न पडले आहे, ते सांगा�े, अशी राजाची इच्छा होती. मग ते लोक राजाच्या समोर 
येऊन उभे राविहले.

4 मग खास्दी अरामी भाषेत राजाला म्हणाले, राजा, धिचरंजी� हो! आम्ही तुझे से�क आहोत. कृपा करून
आम्हाला तुझे स्�प्न सांग, म्हणजे मग आम्ही तुला त्याचा अथ) सागू.

5 तेव्हा नबुखदन्से्सर राजा त्यांना म्हणाला, नाही! तुम्हीच मला स्�प्न � त्याचा अथ) सांविगतला पाविहजे. 
तमु्ही ह ेसांविगतले नाही, तर तुमचे तुकडे करण्याचा हुकूम मी देईन. 
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6 पण तमु्ही मला माझे स्�प्न आणिण त्याचा अथ) सांविगतलात, तर मी तुम्हाला भेटी, बणिक्षसे देईन. तुमचा 
सन्मान करीन.

10 खास्दी राजाला म्हणाले, राजा, तू जे मागत आहेस, ते देऊ शकणारा एकही माणूस या पृथ्�ी�र नाही.
12 ह ेबोलणे ऐकून राजाचा पारा चढला.
16 स�) हविकगत समजताच दानीएल नबुखदन्से्सर राजाकडे गेला � त्याने राजाज�ळ थोडा �ेळ माविगतला.

मग तो राजाला त्याचे स्�प्न � त्या स्�प्नाचा अथ) सांगणार होता.
19 रात्री, दे�ाने दानीएलला दृष्टान्त देऊन स�) रहस्य उलगडून सांविगतले. मग दानीएलने स्�गा)तील दे�ाचे 

स्तवुितस्तोत्र गायले.
23 माझ्या पू�)जांच्या दे�ा, मी कृतज्ञ आहे, मी तुझी स्तुती करतो. तू मला ज्ञान � शक्ती दिदलीस. मी 

वि�चारलेल्या गोष्टी सांविगतल्यास. तूच मला राजाच्या स्�प्नाबद्दल सांविगतलेस.
27 दानीएलने उत्तर दिदले राजा.
28 ... अशा रहस्यमय गोष्टी स्�गा)तील दे�च सांगतो. पुढे काय घडणार ह ेदाखवि�ण्यासाठीच नबुखदन्से्सर

राजाला दे�ाने स्�प्नात पाडले.
46 मग राजाने...
47 ... दानीएलला म्हणाला, तुझा दे� अती महत्�ाचा � सामथ्य)शाली आहे, ह्याची मला खात्री पटली. तो 

परमेश्वरच राजांचा राजा आहे, तो लोकांना अज्ञात गोष्टी सांगतो, ह ेखरेच आहे म्हणून तू रहस्याचा 
उलगडा करून देऊ शकलास.

48 मग राजाने दानीएलला राज्यात महत्�ाचे अधि5कारपद दिदले. त्याने त्याला बहुमोल भेटी दिदल्या. राजांने 
बाबेलच्या परगण्याची सत्ता दानीएलकडे सोपवि�ली. त्याने स�) ज्ञानी माणसांचा प्रमुख म्हणून 
दानीएलची नेमणूक केली.

5. यशया 50 : 4, 7, 10

4 परमेश्वर, माझ्या प्रभूने, मला शिशकवि�ण्याची क्षमता दिदली. तेव्हा आता या दु:खी लोकांना मी शिशकवि�तो.
रोज सकाळी तो मला उठवि�तो � वि�द्याथ्या)प्रमाणे शिशकवि�तो.

7 परमेश्वर माझा प्रभु मला मदत करील. म्हणूनच लोकांनी माझी किनदंा केली तरी मला त्रास होणार नाही. 
मी भक्कम होईन. माझी विनराशा होणार नाही ह ेमला माहीत आहे.

10 परमेश्वराला मानणारे लोक परमेश्वराच्या से�काचे ऐकतात. तो से�क, काय घडणार आहे ह ेमाहीत 
नसताना, पूण)पण ेदे�ा�र वि�श्वास ठे�ून जगतो. त्याला दे�ाच्या ना�ाबद्दल खात्री �ाटते आणिण तो त्या�र
अ�लंबून राहातो.

6. मत्तय 4 : 23

23 येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन शिशकवि�ले � स्�गा)च्या राज्याची सु�ाता)
सांविगतली. येशूने लोकांचे स�) रोग � दुखणी बरी केली.

7. मत्तय 5 : 1, 2
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विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिLश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चस)म5ील सु5ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, ऑगस्ट 22, 2021
पषृ्ठ 4

वि�षय — मन

1 येशूने तेथे पुष्कळ लोक पाविहले. म्हणून येशू डोंगरा�र गेला आणिण खाली बसला, मग त्याचे शिशष्य 
त्याच्याज�ळ आले.

2 आणिण त्याने त्यांना शिशकवि�ण्यास सरु�ात केली. तो म्हणाला,
8. मत्तय 25 : 1-13

1 त्यादिद�सांत स्�गा)चे राज्य दहा कुमारिरकांसारखे असेल, त्यांनी त्यांचे दिद�े घेतले � �राला भेटण्यास 
गेल्या.

2 त्या दहा मुलींपैकी पाच मुख) होत्या आणिण पाच शहाण्या होत्या.
3 मूख) मुलींनी आपले दिद�े घेतले, पण दिदव्यासाठी तेल घेतले नाही.
4 शहाण्या मुलींनी दिदव्याबरोबर तेलही घेतले.
5 �राला उशीर झाल्याने स�)च मुलींना डुलक्या लागल्या � त्या झोपी गेल्या.
6 मध्यरात्री कोणीतरी घोषणा केली, �र येत आहे! बाहेर जाऊन त्याला भेटा!
7 स�) मुली जाग्या झाल्या आणिण त्यांनी आपले दिद�े तयार केले.
8 पण मूख) मुली, हुशार मुलींना म्हणाल्या, तुमच्यातील काही तेल अम्हांला द्या. आमचे दिद�े वि�झत 

आहेत.
9 पण उत्तरादाखल हुशार मुली म्हणाल्या, नाही, आम्ही तमु्हांला काहीच देऊ शकत नाही, नाही तर 

तमु्हांला � आम्हांलाही पुरणार नाही. त्याऐ�जी ते वि�कणाऱ्याकडे जा आणिण आपणांसाठी तेल वि�कत 
आणा.

10 पाच मूख) मुली तेल वि�कत घ्यायला विनघाल्या तेव्हा �र आला. तेव्हा ज्या मुली तयार होत्या त्या 
मेज�ानीसाठी त्याच्याबरोबर आत गेल्या. मग दार बंद झाले.

11 शे�टी उरलेल्या पाच मुली आल्या आणिण म्हणाल्या, महाराज! महाराज! दार उघडा!
12 पण तो त्यांना उत्तरादाखल म्हणाला, मी तुम्हांला खरे सांगतो: मा तमु्हांला ओळखत नाही!
13 म्हणून नेहमी तयार असा. कारण मनुष्याचा पतु्र क5ी येणार तो दिद�स � ती �ेळ तमु्हांला माहीत नाही.

9. कलस्सैकरांस 1 : 9-13

9 या कारणासाठी, आम्हीसुद्धा तुमच्यावि�षयी ज्या दिद�सापासून ऐकले, तेव्हापासून तुमच्यासाठी प्राथ)ना 
करण्याचे थांबवि�ले नाही. आम्ही प्राथ)ना करीत आहोत की: तुम्ही दे�ाच्या इच्छेच्या स�) प्रकारच्या 
ज्ञानाने आणिण आध्यास्वित्मक समंजसपणाने भरले जा�े.

10 यासाठी की, त्याला योग्य असे तमु्ही चाला�े. आणिण स�) बाबतीत त्याला आनंद द्या�ा; आणिण तमु्ही 
दे�ाच्या ज्ञानात �ाढा�े;

11 त्याच्या गौर�ी सामथ्या)त त्याच्या महान सामथ्या)मळेु समथ) बनण्यासाठी तुम्हांला सहनशीलता � 5ैय) 
प्राप्त व्हा�े.

12 आणिण आनंदान ेविपत्याला 5न्य�ाद द्या�ेत, ज्याने तुम्हांला प्रकाशात राहणाऱ्या दे�ाच्या लोकांचे जे �तन
आहे त्यात �ाटा धिमळण्यासाठी पात्र केले.

13 दे�ाने अं5ाराच्या अधि5पत्यापासून आमची सुटका केली आणिण त्याच्या विप्रय पुत्राच्या राज्यात आणले.
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वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 373 : 15-16 (ला ,)

"परमेश्वराचा आदर करणे ही ज्ञान धिमळ�ण्याची पविहली पायरी आहे."

2. 275 : 10-24

�ास्तवि�कता आणिण त्याच्या शास्त्रात असण्याची Qम�ारी समजून घणे्यासाठी,  आपण दे�ाला खरोखर जे
आहे त्या स�ाhचे दै�ी तत्त्� मानले पाविहजे. आत्मा, जी�न, सत्य, प्रमे, एक म्हणून एकत्र, - आणिण दे�ासाठी
शास्त्रीय ना�े आहेत. स�) पदाथ), बुजिद्धमत्ता, शहाणपण, अस्विस्तत्�, अमरत्�, कारण आणिण परिरणाम दे�ाचे
आहेत.  ह े त्याचे गुण आहेत,  अनंत दै�ी तत्त्�ाचे शाश्वत रूप,  प्रमे.  कोणतेही शहाणपण शहाणे नाही तर
त्याचे शहाणपण आहे; कोणतेही सत्य खरे नाही, कोणतेही प्रेम संुदर नाही, कोणतेही जी�न जी�न नाही तर
परमात्मा आहे; चांगले नाही, पण चांगला दे� देतो.

दै�ी आध्यास्वित्मकता,  जसे आध्यास्वित्मक समजूतदारपण ेप्रकट होते,  ह े स्पष्टपणे दश)�ते की स�) मन आहे,
आणिण मन ह ेदे� आहे, स�)शशिक्तमानता, स�)व्यापकता, स�)ज्ञता, - म्हणजे स�) शक्ती, स�) उपस्थिस्थती, स�)
वि�ज्ञान. म्हणूनच स�) काही प्रत्यक्षात मनाचे प्रकटीकरण आहे.

3. 246 : 23-26

माणूस, अमर मनाने शाशिसत, नेहमीच संुदर आणिण भव्य असतो. प्रत्येक यशस्�ी �ष) शहाणपण, सौंदय) आणिण
पवि�त्रता उलगडते.

4. 283 : 4-12

मन ह ेस�) हालचालींचे स्त्रोत आहे आणिण त्याची शाश्वत आणिण सामंजस्यपूण) कृती रोखण्यासाठी किकं�ा 
तपासण्यासाठी जडत्� नाही. मन तेच जी�न, प्रमे आणिण शहाणपण आहे "काल, आणिण आज, आणिण 
कायमचे." पदाथ) आणिण त्याचे परिरणाम - पाप, आजारपण आणिण मृत्यू - मत्य) मनाची अ�स्था आहे जी काय) 
करते, प्रवितविQया देत ेआणिण नंतर थांबते. ते मनाचे तथ्य नाहीत. ते कल्पना नसून भ्रम आहेत. तत्त्� विनरपके्ष 
आहे. ह ेकोणत्याही त्रटुीची कबुली देत नाही, परंतु समजण्या�र अ�लंबून आहे.

5. 89 : 18-24

जरूरी नहीं विक मन शैणिक्षक प्रविQयाओं पर विनभ)र हो। यह अपने आप में सभी संुदरता और कवि�ता, और उन्हें
व्यक्त करन ेकी शशिक्त रखता है। आत्मा, ईश्वर, तब सुनाई देता ह ैजब इंदि�याँ चुप हो जाती हैं। हम जिजतना 

हा बायबलचा 5डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच)ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलम5ील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिLश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चस)म5ील सु5ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, ऑगस्ट 22, 2021
पषृ्ठ 6

वि�षय — मन

करते हैं उससे कहीं अधि5क हम सभी सक्षम हैं। आत्मा का प्रभा� या विQया एक स्�तंत्रता प्रदान करती ह,ै 
जो विक अवि��ेक की घटनाओं और असभ्य होंठों के उत्साह की व्याख्या करती है।

6. 84 : 3-23, 28-9

प्राचीन संदेष्ट्यांनी त्यांची दूरदृष्टी अध्यात्म, अविन�ाय) दृविष्टकोनातून धिमळवि�ली, काल्पविनक गोष्टींसाठी चुकीच्या 
आणिण चुकीच्या गोष्टीची भवि�ष्य�ाणी करून नव्हे - देहवि�कार आणिण मान�ी श्रदे्धच्या आ5ारा�र भवि�ष्याचा 
अंदाज बां5ला. वि�ज्ञानामध्ये अस्विस्तत्�ाच्या सत्याशी सुसंगत होण्यासाठी प्रगत झाल्या�र, पुरुष अनसै्थिच्छकपणे 
�ष्टा आणिण संदेष्ट ेहोतात, भुते, आत्मे किकं�ा लोकवि�श्वासाद्वारे नव्हे तर एका आत्म्याद्वारे विनयंवित्रत होतात. 
भूतकाळ, �त)मान आणिण भवि�ष्यावि�षयी जाणून घेण्यासाठी या धिचरकाशिलक, दिदव्य मनाची आणिण मनाशी 
संबंधि5त असलेल्या वि�चारांची पू�)कल्पना आहे.

अस्विस्तत्�ाच्या वि�ज्ञानाशी परिरधिचत झाल्यामुळे आपल्याला दै�ी मनाशी अधि5क प्रमाणात सं�ाद सा5ता येतो, 
सा�)वित्रक कल्याणाची चिचंता असलेल्या घटनांची पू�)सूचना आणिण भाकीत करता येते, दै�ी प्रेरणा धिमळते,
- होय, भू्रणवि�रविहत मनाच्या श्रेणीपयhत पोहोचण्यासाठी.

मन असीम आहे ह ेसमजणे, शारिररीकतेन ेबां5लेले नाही, ध्�नी किकं�ा दृष्टीसाठी कान आणिण डोळ्या�र 
अ�लंबून नाही किकं�ा हालचालीसाठी स्नायू आणिण हाडां�र अ�लंबून नाही, ह ेमन-वि�ज्ञानाच्या दिदशेने एक 
पाऊल आहे ज्याद्वारे आपण माणसाचे स्�रूप आणिण अस्विस्तत्� ओळखतो.

आपण आत्म्याबद्दल जे काही अचूकपणे जाणतो ते दे�ाकडून, दै�ी तत्त्�ाद्वारे येते आणिण ख्रिLस्त आणिण 
ख्रिLश्चन वि�ज्ञानाद्वारे शिशकले जाते. जर ह ेवि�ज्ञान पूण)पण ेशिशकले गेले आणिण योग्यरिरत्या पचले गेले, तर 
आपण खगोलशास्त्रज्ञ तारे �ाचू किकं�ा ग्रहणाची गणना करू शकतो त्यापेक्षा सत्य अधि5क अचूकपणे जाणून 
घेऊ शकतो.

ह ेमन-�ाचन ह ेस्�भा�ाच्या उलट आहे. ही आध्यास्वित्मक अंडर स्टँचिडंगची प्रदीपन आहे जी भौवितक क्षमतेची 
नाही तर आत्म्याची क्षमता दश)�ते. ह ेआत्मा-ज्ञान मान�ी मनात येते जेव्हा उत्तरा5) दै�ी मनाला उत्पन्न 
करतो.

अशा अंतज्ञा)नांमुळे जे काही घडते आणिण सुसं�ाद कायम राहतो, ते एखाद्याला चांगले करण्यास सक्षम करते,
परंतु �ाईट नाही.

7. 85 : 15-18

येशूने एकदा त्याच्या वि�द्याथ्याhसोबत प्र�ास करताना, "त्यांचे वि�चार माविहत होते" असे नोंद�ले आहे - त्यांना 
�ैज्ञाविनकदृष्ट्या �ाचा. त्याच प्रकारे त्याने रोग ओळखला आणिण आजारी लोकांना बरे केले.

8. 98 : 4-8
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आजचा संदेष्टा मानशिसक णिक्षवितजामध्ये या काळाची धिचन्ह ेपाहतो, ख्रिLश्चन 5मा)चे पुनरुत्थान जे आजारी 
लोकांना बरे करते आणिण त्रटुी नष्ट करते आणिण इतर कोणतेही धिचन्ह दिदले जाणार नाही. शरीराला मनाशिश�ाय
�ाच�ता येत नाही.

9. 378 : 3-10, 22-32

रोगाला बुद्धी नसते. नकळत तमु्ही स्�तःला दुःख भोगायला ला�ता. याची समज आपल्याला ह ेस्�यं-�ाक्य 
बदलण्यास आणिण प्रत्येक परिरस्थिस्थतीला सत्याने भेटण्यास सक्षम करेल. रोग मनापेक्षा कमी आहे आणिण मन 
त्या�र विनयंत्रण ठे�ू शकते.

तथाकशिथत मान�ी मनाशिश�ाय, शिसस्टमची कोणतीही दाहक किकं�ा तीव्र कृती होऊ शकत नाही. त्रुटी काढा 
आणिण तुम्ही त्याचे परिरणाम नष्ट करा.

मनाच्या साम्राज्या�र �ाद घालण ेकिकं�ा मनाला हट�णे आणिण सरकारला स्�तःच्या हातात घेणे हा रोग म्हणजे 
बुजिद्धमत्ता नाही. आजारपण ही दे�ान ेदिदलेली नाही, किकं�ा स्�त: ची स्थापना केलेली भौवितक शक्ती नाही, जी 
मनाशी हुशारीने सामना करते आणिण शे�टी त्या�र वि�जय धिमळ�ते. दे�ान ेक5ीही जी�न अक्षम करण्याची 
किकं�ा दीघ) आणिण थंड रात्रीच्या वि�सं�ादाला सामोरे जाण्याची शक्ती दिदली नाही. अशी शक्ती, दै�ी 
पर�ानगीशिश�ाय, अकल्पनीय आहे; आणिण जर अशी शक्ती ईश्वरी मागा)ने विनद�शिशत केली जाऊ शकत,े तर ती 
मान�ी सरकारांमध्ये सहसा दिदसून येते त्यापके्षा कमी शहाणपण प्रकट करते.

10.   379 : 6-8

जगाचे खरे अधि5कारक्षेत्र ह ेमनामध्ये आहे, प्रत्येक परिरणामा�र विनयंत्रण ठे�णे आणिण स�) कारणांना 
दै�ी मनामध्ये विनविहत म्हणून ओळखणे.

11.   492 : 7-21 (ला 2nd .), 25-28

असणे म्हणजे पवि�त्रता, सौहाद), अमरत्�. ह ेआ5ीच शिसद्ध झाले आहे की यावि�षयीचे ज्ञान, अगदी लहान 
प्रमाणात देखील, मनषु्यांचे शारीरिरक आणिण नवैितक प्रमाण �ाढ�ेल, दीघा)युष्य �ाढ�ेल, चरिरत्र शुद्ध करेल 
आणिण उंचा�ेल. अशा प्रकारे प्रगती शे�टी स�) त्रटुी नष्ट करेल आणिण अमरत्� प्रकाशात आणेल. आम्हाला 
माविहत आहे की चांगले शिसद्ध झालेले वि�5ान बरोबर असले पाविहजे. न�ीन वि�चार सतत मजला धिमळ�त 
आहेत. ह ेदोन वि�रो5ाभासी शिसद्धांत - ती गोष्ट काहीतरी आहे, किकं�ा स�) काही मन आहे - जोपयhत कोणीही 
वि�जेता असल्याचे मान्य करत नाही तोपयhत जधिमनी�र वि��ाद होईल. त्याच्या मोविहमे�र चचा) करताना जनरल
ग्रटँ म्हणाले: "संपूण) उन्हाळा लागल्यास मी या मागा)�र लढण्याचा प्रस्ता� देतो." वि�ज्ञान म्हणत:े स�) मनाची 
आणिण मनाची कल्पना आहे. आपण या ओळी�र त्याचा सामना केला पाविहजे. पदाथ) आपल्याला कोणतीही 
मदत देऊ शकत नाही.
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विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिLश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चस)म5ील सु5ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, ऑगस्ट 22, 2021
पषृ्ठ 8

वि�षय — मन

दे� मन आहे, आणिण दे� अनंत आहे; म्हणून स�) मन आहे. या वि�5ाना�र अस्विस्तत्�ाचे वि�ज्ञान आहे, आणिण या
वि�ज्ञानाचे तत्त्� दै�ी आहे, सुसं�ाद आणिण अमरत्� दश)�ते.

दैविनक कत)व्ये

मेरी बकेर एडी यांनी

रोजची प्राथ)ना

दररोज प्राथ)ना करणे हे या चच)म5ील 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 शब्द स�) मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण 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�ी प्रेम एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रिLश्चन �ैज्ञाविनक पे्रमात गोड सुवि�5ांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनदंा करते, खरा बं5ुता, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच)म5ील सदस्यांनी
दररोज स�) प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनंदा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा)ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ)ना
करा�ी.

चच) मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत)व्याची सतक) ता

आQमक मानशिसक 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)म5ील प्रत्येक सदस्याचे कत)व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच) मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा 5डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच)ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलम5ील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिLश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चस)म5ील सु5ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


