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सोनेरी मजकूर:  1 तीमथ्याला 2 : 5

"कारण फक्त एकच दे� आहे. आणिण दे� � मनुष्य यांच्यामध्ये एकच मध्यस्थ आहे: तो म्हणजे ख्रि�स्त येशू जो
स्�त:मनषु्य होता."

उत्तरदायी �ाचन:  योहान 1 : 6-13, 16, 17

6 योहानना�ाचा एक मनुष्य होता. दे�ाने त्याला पाठ�ीले.
7 तो लोकांना प्रकाशावि�षयी (ख्रि�स्तावि�षयी) सांगण्यासाठी आला. यासाठी की, योहानाकडून प्रकाश 

वि�षयी ऐकून लोकांनी वि�श्वास ठे�ा�ा.
8 योहान तो प्रकाश नव्हता, परंतु लोकांना प्रकाशावि�षयी सांगण्यासाठी योहान आला.
9 खरा प्रकाश जगात येणार होता. हा प्रकाश स�< लोकांना प्रकाश देतो.
10 शब्द अगोदरच जगात होता. त्याच्याद्वारेच जग विनमा<ण झाले. परंतु जगाने त्याला ओळखले नाही.
11 तो जगात आला, जे त्याचे स्�त:चे होते त्या लोकांकडे आला, परंतु त्याच्या स्�त:च्याच लोकांनी त्याला 

आपले मानले नाही.
12 काही लोकांनी त्याला आपले मानले. त्यांनी त्याच्या�र वि�श्वास ठे�ला. वि�श्वास ठे�णाऱ्या स�ाDना त्याने 

दे�ाची मुले होण्याचा हक्क दिदला.
13 ही मुले लहान बालके जन्मतात तशी जन्मली नाहीत. त्यांचा जन्म आई�डिडलांच्या इच्छेने किकं�ा 

योजनेमुळे झाला नाही, तर त्यांचा जन्म दे�ाकडून झाला.
16 शब्द (ख्रि�स्त) हा कृपा (दयाळूपणा) � सत्य यांनी पूण<पणे भरला होता. त्याच्याकडून आम्हांला भरपूर 

आशी�ा<द डिमळाले.
17 मोशेद्वारे विनयमशास्त्र दिदले, पण दया � सत्याचा माग< ही येशू ख्रि�स्ताद्वारे प्राप्त झाली.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. यशया 9: 2, 6, 7

2 आता तेथील लोक अधोलोका सारख्या अंधकारात दिद�स कंठीत आहेत पण ते तेजस्�ी प्रकाश 
पाहतील. पाताळासारख्या अंधकारमय प्रदेशात सध्या ते लोक राहत आहेत पण त्यांना तेजस्�ी प्रकाश 
दिदसेल.

6 असामान्य बालकाच्या जन्माच्या�ेळी ह्या गोष्टी घडतील. दे� आम्हाला पतु्र देईल. हा पुत्र लोकांच्या 
नेतृत्�ाची जबाबदारी घईेल. त्याचे ना� असेल अदभुत सल्लागार, सामथ्य<शाली दे�, डिचरंजी� विपता, 
शांतीचा राजपुत्र.

7 त्याच्या राज्यात सामथ्य< आणिण शांती नांदेल. आणिण दावि�दच्या �ंशाच्या ह्या राजाच्या काळात ती 
�ाढतच जाईल. हा राजा सदास�<काळ सदाचार आणिण प्रामाणिणक न्यायबुध्दीने राज्य 
करील.स�<शलिक्तमान परमेश्वराला त्याच्या लोकांबद्दल अवितशय पे्रम आहे. ह्या प्रेमापोटीच ह्या स�< गोष्टी 
घडून येतील.

2. मत्तय 4: 23

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

3. मत्तय 8 : 5-10, 13

5 येशू कफण<हूम शहरास गेला. जेव्हा त्याने शहरात प्र�ेश केला, तेव्हा एक सेनाडिधकारी त्याच्याकडे 
आला

6 आणिण वि�नंती करू लागला की, प्रभु, माझा नोकर पक्षाघाताने खूपच त्रासलेला आहे � तो माझ्या 
घरात पडून आहे.

7 येशू त्याला म्हणाला, मी येऊन त्याला बरे करीन.
8 तेव्हा सेनाडिधकारी म्हणाला, प्रभु, आपण माझ्या घरी या�े इतकी माझी योग्यता नाही. आपण फक्त 

शब्द बोला म्हणजे माझा नोकर बरा होईल.
9 कारण मी स्�त: दुसऱ्या अडिधकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करतो आणिण माझ्या हाताखाली देखील 

अनेक लिशपाई आहेत. मी एखाद्याला जा म्हणतो आणिण तो जातो आणिण दुसऱ्याला ये म्हटल्या�र तो 
येतो. मी माझ्या नोकराला अमूक कर असे सांगतो आणिण तो ते करतो.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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10 येशूने जेव्हा हे ऐकले तेव्हा त्याला आश्चय< �ाटले आणिण जे त्याच्यामागुन चालत होते. त्यांना तो 
म्हणाला, मी तुम्हांला खरे सांगतो, इस्राएलात इतका मोठा वि�श्वास असलेला एकही मनुष्य मला 
आढळला नाही.

13 मग येशू सेनाडिधकाऱ्याला म्हणाला, जा, तू जसा वि�श्वास धरलास तसे होईल. आणिण त्याच क्षणी 
त्याचा नोकर बरा झाला.

4. मत्तय 9 : 1-8

1 येशू ना�ेत चढला � परत आपल्या नगरात गेला.
2 तेव्हा काही लोकांनी पक्षघात झालेल्या मनुष्याला येशूकडे आणले. तो मनषु्य बाजे�र पडून होता. 

येशूने त्यांचा वि�श्वास पाहून त्या पक्षघाती मनुष्याला म्हटले. तरुण मुला, काळजी करू नकोस. तुझ्या 
पापांची क्षमा झाली आहे.

3 विनयमशास्त्राच्या काही लिशक्षकांनी हे ऐकले आणिण ते आपसात म्हणाले, हा मनषु्य तर ईश्वराची किनदंा 
करीत आहे.

4 त्यांचे वि�चार ओळखून येशू म्हणला, “तुमच्या अंत:करणात तुम्ही �ाईट वि�चार का करता?
5 कारण, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे असे म्हणणे, किकं�ा उठून चालू लाग, असे म्हणणे यातून 

कोणते सोपे आहे?
6 परंतु तुम्ही हे समजून घ्या�े की, मनषु्याच्या पतु्राला, पृथ्�ी�र पापाची क्षमा करण्याचा अडिधकार आहे. 

मग येशू त्या पक्षघाती मनुष्याला म्हणाला, ऊठ! आपला विबछाना घे आणिण घरी जा.
7 मग तो उठून आपल्या घरी गेला.
8 लोकांनी हे पाविहले � ते थक्क झाले आणिण ज्या दे�ाने मनुष्यास असा अडिधकार दिदला त्याचा त्यांनी 

गौर� केला.

5. योहान 4 : 48 (येशूला)

48 येशू म्हणाला.

6. योहान 5: 19 (खरेच)-21, 26, 30

19 परंतु येशूने उत्तर दिदले, “मी तुम्हांला खरे सांगतो. पुत्र जरी स�< करु शकत असला, तरीविपत्याच्या 
इच्छेला डा�लून एकटा काही करु शकत नाही. विपता करतो त्या गोष्टी पुत्रही करेतो.

20 विपता पुत्रग�र प्रीवित करतो आणिण ज्या गोष्टी विपता करतो त्या स�< तो पुत्राला दाखवि�तो. हा मनुष्य बरा 
झाला, परंतु यापेक्षाही मोठमोठ्या गोष्टी करण्याचे विपता पुत्राला दाख�ील. तेव्हा तुम्ही स�< जण चविकत 
व्हाल.

21 विपता लोकांना मेलेल्यांतून उठवि�तो आणिण जी�न देतो. तसेच पतु्रही त्याला, ज्यांना द्यायला पाविहजे, 
त्यांना जी�न देतो.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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26 खुद्द विपत्यापासून (दे�ापासून) जी�नाचा लाभ होतो. म्हणून विपत्याने पुत्रालाही जी�न देण्याची देणगी 
दिदली आहे.

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

7. योहान 8 : 29

29 ज्याने मला पाठवि�ले तो माझ्याबरोबर आहे. त्याला ज्यामुळे संतोष होतो तेच मी नेहमी करतो.
8. योहान 10 : 14-16

14 मी एक चांगला मेंढपाळ आहे, आणिण माझ्या मेंढ्यांना ओळखतो, आणिण माझी ओळख आहे. 
15 जसे विपता मला ओळखतो, त्याचप्रमाणे मी विपत्यालाही ओळखतो: आणिण मेंढरांसाठी मी माझे आयुष्य 

देतो.
16 माझी दुसरीही मेंढरे आहेत ती येथे या कळपात नाहीत. त्यांनाही मला माग<दश<न केले पाविहजे. ते माझा 

आ�ाज ऐकतील आणिण भवि�ष्यकाळात एक कळप आणिण एक मेंढपाळ असे होईल.
9. योहान 14 : 8-12

8 विफलिलप्प येशूला म्हणाला, प्रभु, आम्हांला विपता दाख�ा, एकढेच आमचे मागणे आहे.
9 येशूने त्याला म्हटले, विफलिलप्पा, मी इतका �ेळ तुमच्याज�ळ असताना तू मला ओळखले नाहीस काय?

ज्याने मला पाविहले आहे, त्याने विपत्याला पाविहले आहे, तर मग आम्हांला विपता दाख� असे तू कसे 
म्हणतोस?

10 मी विपत्यामध्ये आहे � विपता मजमध्ये आहे, असा वि�श्वास तू धरत नाहीस काय? ज्या गोष्टी मी तमु्हांला 
सांगतो त्या माझ्या स्�त:च्या नाहीत तर माझ्यामध्ये जो विपता आहे तो स्�त: कामे करतो.

11 मी विपत्यामध्ये आहे � विपता मजमध्ये आहे असा वि�श्वास धरा. नाहीतर मी केलेल्या कामा�रून तरी 
माझ्या�र वि�श्वास ठे�ा.

12 मी तुम्हांला खरे सांगतो मी जी कामे करतो ती कामे माझ्या�र वि�श्वास ठे�णाराही करील. आणिण 
त्यापेक्षाही मोठी कामे करील. कारण मी विपत्याकडे जातो.

10. योहान 3 : 16, 17

16 होय, दे�ाने जगा�र ए�ढी प्रीवित केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिदला. दे�ाने आपला पुत्र 
यासाठी दिदला की, जो कोणी त्याच्या�र वि�श्वास ठे�तो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनतंकाळचे 
जी�न डिमळा�े.

17 दे�ाने आपल्या पुत्राला जगात पाठवि�ले. जगाचा न्याय करण्यासाठी दे�ाने आपला पतु्र पाठवि�ला नाही, 
तर आपल्या पुत्राद्वारे जगाचे तारण व्हा�े यासाठी दे�ाने त्याला जगात पाठवि�ले.

11. योहान 17 : 1-3

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1 येशूने हे बोलणे संपवि�ल्या�र आपले डोळे आकाशाकडे ला�ले आणिण प्राथ<ना केली: विपत्या, �ेळ 
आली आहे, पुत्राचे गौर� कर, यासाठी की, पतु्र तुझे गौर� करील.

2 तू त्याला जे दिदले आहे त्या स�ाDना त्याने अनंतकालचे जी�न द्या�े यासाठी स�< मनुष्यां�र तू त्याला 
अडिधकार दिदलास त्याप्रमाणे त्याने तुझे गौर� 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�े.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 332 : 9 (ख्रि�स्त)-17, 19 (येशू)-22, 23 (येशू)-26, 29-2

ख्रि�स्त ही चांगली कल्पना व्यक्त करणारी खरी कल्पना आहे, दे�ाकडून मान�ी चेतनेशी बोलणाऱ्या पुरुषांना 
दिदव्य संदेश. ख्रि�स्त विनराकार आहे, आध्यात्मित्मक आहे, - होय, दै�ी प्रवितमा आणिण समानता, इदंिvयांचे भ्रम दूर 
करणे; माग<, सत्य आणिण जी�न, आजारी लोकांना बरे करणे आणिण �ाईट गोष्टी काढून टाकणे, पाप, रोग 
आणिण मृत्यू नष्ट करणे. जसे पौल म्हणतो: "एकच दे� आहे आणिण दे� आणिण मनुष्यामंध्ये एक मध्यस्थ आहे, 
तो माणूस ख्रि�स्त येशू."

येशूने ख्रि�स्ताचे प्रदश<न केले; त्याने लिसद्ध केले की ख्रि�स्त ही दे�ाची दै�ी कल्पना आहे - पवि�त्र आत्मा किकं�ा 
दिदलासा देणारा, दै�ी तत्त्�, प्रेम आणिण स�< सत्याकडे नेणारा.

येशू कुमारीचा मुलगा होता. त्याला दे�ाचे �चन बोलण्यासाठी आणिण माणसांना मान�तेच्या अशा स्�रूपात 
दिदसण्यासाठी विनयुक्त केले गेले की ते समजून घेऊ शकतील आणिण जाणू शकतील. … त्याने स�{च्च प्रकारचे 
दे�त्� व्यक्त केले, जे त्या युगात एक देहमय रूप व्यक्त करू शकते. �ास्तवि�क आणिण आदश< माणसात देविहक 
घटक प्र�ेश करू शकत नाही. अशाप्रकारे असे आहे की ख्रि�स्त दे� आणिण त्याच्या प्रवितमेत मनुष्य यांच्यातील 
योगायोग किकं�ा आध्यात्मित्मक करार दश<वि�तो.

2. 333 : 8 (ख्रि�स्त)-9

… ख्रि�स्त हे ना� येशूच्या दै�ी पद�ी इतके नाही.

3. 136 : 1-8

येशूने आपल्या चच<ची स्थापना केली आणिण ख्रि�स्त-उपचारांच्या आध्यात्मित्मक पाया�र आपले ध्येय राखले. 
त्याने त्याच्या अनुयायांना लिशक�ले की त्याच्या धमा<त एक दै�ी तत्त्� आहे, जे तु्रटी दूर करेल आणिण आजारी 
आणिण पापी दोन्ही बरे करेल. त्याने दा�ा केला की कोणतीही बुद्धिद्धमत्ता, कृती किकं�ा जी�न दे�ापासून �ेगळे 

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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नाही. यामुळे त्याच्या�र होणारा छळ असूनही, त्याने आपल्या दै�ी शक्तीचा उपयोग पुरुषांना शारीरिरक आणिण 
आध्यात्मित्मकरिरत्या �ाच�ण्यासाठी केला.

4. 473 : 26-3

येशूने प्रात्यणिक्षकाने जे सांविगतले ते प्रस्थाविपत केले, अशा प्रकारे त्याच्या शब्दांपके्षा त्याच्या कृत्यांना अडिधक 
महत्त्� दिदले. त्याने जे लिशक�ले ते लिसद्ध केले. हे ख्रि�स्ती धमा<चे वि�ज्ञान आहे. येशूने तत्त्� लिसद्ध केले, जे 
आजारी लोकांना बरे करते आणिण तु्रटी दूर करते, दै�ी असल्याचे. तथाविप, त्याच्या वि�द्याथ्याDना कमीतकमी 
त्याच्या लिशक�णी आणिण त्यांचे गौर�शाली पुरा�े समजल्यालिश�ाय, - म्हणजे, जी�न, सत्य आणिण प्रेम (या 
अज्ञात वि�ज्ञानाचे तत्त्�) स�< त्रटुी, �ाईट, रोग आणिण मृत्यू नष्ट करतात.

5. 28 : 15-21

येशूचे मूळ, चारिरत्र्य किकं�ा काय< सामान्यपणे समजले नाही. त्याच्या स्�भा�ाचा एकही घटक भौवितक जगाने 
अचूक मोजला नाही. त्याची नीवितमत्ता आणिण शुद्धता देखील माणसांना असे म्हणण्यात अडथळा आणू शकली 
नाही: तो खादाड आणिण अशुद्धांचा डिमत्र आहे आणिण बीलझेबब त्याचा संरक्षक आहे.

6. 482 : 19-25

येशू ही परिरपूण< माणसाची स�{च्च मान�ी संकल्पना होती. तो ख्रि�स्त, मशीहापासून अवि�भाज्य होता - 
देहाच्या बाहेर दे�ाची दै�ी कल्पना. यामळेु येशूला पदाथा<�रील आपले विनयंत्रण दाख�ता आले. दे�दूतांनी 
जुने ज्ञानी लोकांना हे दुहेरी दिदसण्याची घोषणा केली आणिण दे�दूतांनी प्रत्येक युगातील भुकेलेल्या हृदयाला 
वि�श्वासाद्वारे कुजबुज�ले.

7. 52 : 19-28

"दुःखाचा मनुष्य" भौवितक जी�न आणिण बुद्धिद्धमत्तेची शून्यता आणिण स�<समा�ेशक ईश्वराचे सामथ्य< चांगल्या 
प्रकारे समजले, चांगले. माइडं-हीलिलंग, किकं�ा ख्रि�श्चन सायन्सचे हे दोन मुख्य मुदे्द होते, ज्याने त्याला प्रेमाने 
सशस्त्र केले. दे�ाचे स�{च्च ऐविहक प्रवितविनधी, दै�ी शक्ती प्रवितकिबंविबत करण्याच्या मान�ी क्षमतेबद्दल बोलताना, 
त्याच्या लिशष्यांना भवि�ष्यसूचकपणे म्हणाले, के�ळ त्यांच्या दिद�सासाठी नव्हे तर स�<काळासाठी बोलणे: "जो 
माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो, मी जे काम करतो तो तो देखील करेल; " आणिण "ही डिचन्हे वि�श्वास ठे�णाऱ्यांच्या मागे
लागतील."

8. 146 : 2 (च्या)-12

प्राचीन ख्रि�श्चन बरे करणारे होते. ख्रि�स्ती धमा<चा हा घटक का हर�ला? कारण आपल्या धमा<च्या पद्धती 
आपल्या औषध पद्धतींद्वारे कमी -अडिधक प्रमाणात विनयंवित्रत केल्या जातात. पविहली मूर्तितंपूजा म्हणजे 
पदाथा<�र वि�श्वास. शाळांनी दे�ते�र वि�श्वास ठे�ण्यापेक्षा औषधां�र फॅशन�र वि�श्वास ठे�ला आहे. स्�तःच्या 

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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कलहाचा नाश करण्यासाठी पदाथा<�र वि�श्वास ठे�ून, आरोग्य आणिण सौहाद< यांचा बळी देण्यात आला आहे. 
अशा प्रणाल्या आध्यात्मित्मक शक्तीच्या चैतन्याचे �ांझ आहेत, ज्याद्वारे भौवितक अथा<ने वि�ज्ञानाचा से�क 
बनवि�ला जातो आणिण धम< ख्रि�स्तासारखा बनतो.

9. 347 : 14-22

ख्रि�स्त, दे�ाची आध्यात्मित्मक किकं�ा खरी कल्पना म्हणून, आता जुन्या काळाप्रमाणे येतो, गरिरबांना सु�ाता< 
सांगणे, आजारी लोकांना बरे करणे आणिण �ाईट गोष्टी बाहेर टाकणे. ही एक तु्रटी आहे जी ख्रि�स्ती धमा<चा एक
आ�श्यक घटक पुनसDचवियत करत आहे, - म्हणजे, प्रेविषत, दै�ी उपचार? नाही; हे ख्रि�स्ती धमा<चे वि�ज्ञान आहे
जे ते पुनसDचवियत करत आहे, आणिण अंधारात चमकणारा प्रकाश आहे, ज्याला अंधार समजत नाही.

10.   54 : 8-10

त्याच्या लिशक�णीचे आणिण उदाहरणाचे अनुसरण करण्यास कोण तयार आहे? स�ाDनी ल�कर किकं�ा नंतर 
स्�तःला ख्रि�स्तामध्ये ला�ले पाविहजे, दे�ाची खरी कल्पना.

11.   286 : 9-15

गुरु म्हणाले, "कोणीही विपत्याकडे येत नाही [अत्मिस्तत्�ाचे दै�ी तत्त्�] माझ्याद्वारे," ख्रि�स्त, जी�न, सत्य, प्रेम; 
कारण ख्रि�स्त म्हणतो, "मी माग< आहे." या मूळ मनुष्याने, येशूने शारीरिरक कारणे पविहल्यापासून शे�टपयDत 
बाजूला ठे�ली होती. त्याला माविहत होते की ईश्वरीय तत्त्�, प्रमे, जे स�< �ास्तवि�क आहे ते विनमा<ण करते आणिण 
विनयंवित्रत करते.

12.   476 : 32-5

येशूने वि�ज्ञानात एक परिरपूण< माणूस पाविहला, जो त्याला दिदसला द्धिजथे पापी मनुष्य मनुष्याला दिदसतो. या 
परिरपूण< माणसात तारणहाराने दे�ाची स्�तःची समानता पाविहली आणिण माणसाचा हा योग्य दृविष्टकोन आजारी 
लोकांना बरे करतो. अशा प्रकारे येशूने लिशक�ले की दे�ाचे राज्य अखंड, सा�<वित्रक आहे आणिण माणूस शुद्ध 
आणिण पवि�त्र आहे.

13.   494 : 10-14, 30-2

दै�ी पे्रम नेहमीच भेटले आहे आणिण नेहमीच प्रत्येक मान�ी गरजा पणू< करेल. अशी कल्पना करणे योग्य नाही 
की येशूने के�ळ विन�डक संख्येसाठी किकं�ा मया<दिदत काला�धीसाठी बरे करण्याची दै�ी शक्ती दश<वि�ली, कारण
स�< मान�जातीला आणिण प्रत्येक तासात, दै�ी प्रेम स�< चांगले पुर�ते.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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आमच्या गुरुने भुते (�ाईट) काढली आणिण आजारी लोकांना बरे केले. त्याच्या अनुयायांबद्दल असेही म्हटले 
पाविहजे की त्यांनी स्�तःपासून आणिण इतरांपासून भीती आणिण स�< �ाईट गोष्टी काढून टाकल्या आणिण आजारी 
लोकांना बरे केले. दे� माणसाद्वारे आजारी लोकांना बरे करेल, जेव्हाही मनुष्य दे�ाद्वारे शालिसत असेल.

14.   565 : 13-18

आध्यात्मित्मक कल्पनेच्या तोतयाविगरीचा आमच्या मास्टरच्या ऐविहक जी�नातील संणिक्षप्त इवितहास होता; परंतु 
"त्याच्या राज्याचा अंत होणार नाही," ख्रि�स्तासाठी, दे�ाची कल्पना, अखेरीस स�< राष्ट्रां�र आणिण लोकां�र - 
अविन�ाय<पणे, शे�टी - दै�ी वि�ज्ञानाने राज्य करेल.

दैविनक कत<व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ<ना

दररोज प्राथ<ना करणे हे या चच<मधील 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, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच<च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रि�श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण 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�ी.

चच< मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत<व्याची सतक< ता

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�षय — ख्रि�स्त येशू

आVमक मानलिसक 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<मधील प्रत्येक सदस्याचे कत<व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच< मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


