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सोनेरी मजकूर:  वियम�या 17 : 14

"परमेश्वरा, तू मला बरे केलेस, तर मी पूर्ण� बरा होईन. तू मला �ाचवि�लेस, तर मी खरोखच �ाचेन. दे�ा, मी
तुझी स्तुती करतो."

उत्तरदायी �ाचन: स्तोत्रसंविहता 103 : 1-6

1 झ्या आत्म्या परमेश्वराचा जयजयकार कर. माझ्या शरीराच्या प्रत्येक भागाला त्याच्या पवि�त्र ना�ाची 
स्तुती करु दे.

2 माझ्या आत्म्या, परमेश्वराचा जयजयकार कर आणिर्ण तो खोखरच दयाळू आहे हे वि�सरु नकोस.
3 दे�ा, आम्ही केलेल्या स�� पापांबद्दल क्षमा कर. तो आमचे स�� आजार बरे करतो.
4 दे� थग्यापासून आमचे आयुष्य �ाच�तो आणिर्ण तो आम्हांला प्रेम आणिर्ण सहानुभूती देतो.
5 दे� आम्हाला खूप चांगल्या गोष्टी देतो. तो आम्हाला गरुासारखे परत तरुर्ण बन�तो.
6 खी झाले आहेत त्यांना दे� न्याय देतो, त्यांच्यासाठी दे� न्याय आर्णतो.

धा उपदेश

बायबल पासून

1. स्तोत्रसंविहता  30 : 2-4, 11, 12

2 परमेश्वरा, माझ्या दे�ा मी तुझी प्राथ�ना केली आणिर्ण तू मला बरे केलेस.

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविDल् ख्रि�श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विJस्टिस्Lकल कोLेशन्स आणिर्ण ख्रि�श्चन सायन्स Lेक्स्Lबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की Lू द स्क्रिस्Jप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, डिसेंबर 26, 2021
पृष्ठ 2

वि�षय — ख्रि�श्चन सायन्स

3 तू मला थग्यातून �र उचललेस तू मला जगू दिदलेस तू मला ख् यात झोपलेल्या मृत लोकात राहू दिदले 
नाहीस.

4 दे�ाचे भक्त परमेश्राची स्तुती करतात. त्याच्या पवि�त्र ना�ाचा मविहमा गातात.
11 मी तुझी प्राथ�ना केली आणिर्ण तू मला मदत केलीस. तू माझे रर्णे नाचण्यात बदल�लेस. तू माझे दुखाचे

कपे काढून Lाकलेस आणिर्ण मला सुखात गुाळलेस.
12 परमेश्वरा, माझ्या दे�ा मी तुझी सतत स्तुती करीन. अगदीच विनशब्दता कधीच असू नये म्हर्णून मी हे 

करीन. तुझी स्तुती करण्यासाठी नेहमीच कुर्णीतरी असेल.

2. 2 राजे 5: 1, 9-15

1 नामान हा अरामच्या राजाचा सेनापती होता. तो राजाच्या लेखी Dार महत्�ाचा मार्णूस मार्णूस होता 
कारर्ण त्याच्या माD� तच परमेश्वर अरामाच्या राजाला वि�जय डिमळ�ून देत असे. नामान चांगला शूर �ीर 
होता खरा, पर्ण त्याला को होते.

9 तेव्हा नामान आपले रथ, घोे यांसह अलीशाच्या घराशी आला आणिर्ण दाराबाहेर थांबला.
10 अलीशाने नोकरा माD� त नामानला विनरोप पाठ�ला, तू जाऊन यादaन नदीच्या प्र�ाहात सात �ेळा स्नान

कर म्हर्णजे तुझी त्�चा रोगमकु्त होईल. तू विनम�ळ, विनतळ होशील.
11 नामान हे ऐकून खूप रागा�ला आणिर्ण विनघून गेला. तो म्हर्णाला, मला �ाLले, अलीशा विनदान बाहेर 

येईल, माझ्या समोर येऊन उभा राहील. त्याच्या परमेश्वर दे�ाचे ना� घेऊन आपला हात माझ्या 
अंगा�रुन विDर�ील आणिर्ण मला बरे करील.

12 अबाना आणिर्ण परपर या दिदडिमष्कातील नरुा इस्राएलमधील पाण्यापेक्षा विनणिश्चतच चांगल्या आहेत. मग 
त्यातच स्नान करुन मी शुध्द का होऊ नये?” ए�ढे बोलून संतापाने नामान तों विDर�ून विनघून गेला.

13 पर्ण नामानचे नोकर त्याच्या पाठोपाठ गेले आणिर्ण त्यांनी त्याला समजा�ले. ते म्हर्णाले. स्�ामी, 
संदेष्ट्याने तुम्हाला एखादी मोठी गोष्ट करायला सांविगतली असती तर तमु्ही ती केली असती नाही का? 
मग एखादी साधीशी बाब तुम्ही ऐकायलाच ह�ी नाही का? आंघोळ कर. त्याने तू स्�च्छ, विनदhष 
होशील ए�ढेच तर त्याने सांविगतले.

14 तेव्हा नामानने अलीशाच्या म्हर्णण्याप्रमार्णे केले. यादaन नदीत त्याने सात �ेळा बुी मारुन स्नान केले. 
त्याने तो स्�च्छ, विनतळ झाला. त्याची त्�चा लहान बाळासारखी कोमल झाली.

15 नामान आणिर्ण त्याच्या बरोबरचे लोक अलीशा संदेष्ट्याके आले. त्याच्यासमोर उभे राहून म्हर्णाले, 
इस्राएल मधल्या खेरीज दुसरा कोर्णी परमेश्वर पथृ्�ीतला�र नाही हे आता मला कळले.

3. मत्तय 8: 5 (कधी)-10, 13

5 ... येशू कDर्ण�हूम शहरास गेला. जेव्हा त्याने शहरात प्र�ेश केला, तेव्हा एक सेनाडिधकारी त्याच्याके
आला

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

7 येशू त्याला म्हर्णाला, मी येऊन त्याला बरे करीन.

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविDल् ख्रि�श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विJस्टिस्Lकल कोLेशन्स आणिर्ण ख्रि�श्चन सायन्स Lेक्स्Lबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की Lू द स्क्रिस्Jप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, डिसेंबर 26, 2021
पृष्ठ 3

वि�षय — ख्रि�श्चन सायन्स

8 तेव्हा सेनाडिधकारी म्हर्णाला, प्रभु, आपर्ण माझ्या घरी या�े इतकी माझी योग्यता नाही. आपर्ण Dक्त 
शब्द बोला म्हर्णजे माझा नोकर बरा होईल.

9 कारर्ण मी स्�त: दुसऱ्या अडिधकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करतो आणिर्ण माझ्या हाताखाली देखील 
अनेक लिशपाई आहेत. मी एखाद्याला जा म्हर्णतो आणिर्ण तो जातो आणिर्ण दुसऱ्याला ये म्हLल्या�र तो 
येतो. मी माझ्या नोकराला अमूक कर असे सांगतो आणिर्ण तो ते करतो.

10 येशूने जेव्हा हे ऐकले तेव्हा त्याला आश्चय� �ाLले आणिर्ण जे त्याच्यामागुन चालत होते. त्यांना तो 
म्हर्णाला, मी तुम्हांला खरे सांगतो, इस्राएलात इतका मोठा वि�श्वास असलेला एकही मनुष्य मला 
आढळला नाही.

13 मग येशू सेनाडिधकाऱ्याला म्हर्णाला, जा, तू जसा वि�श्वास धरलास तसे होईल. आणिर्ण त्याच क्षर्णी 
त्याचा नोकर बरा झाला.

4. योहान 4: 46 (तेथे)-53

46 येशू पुन्हा गालीलातील काना गा�ाला भेL देण्यास गेला. काना गा�ीच येशूने पाण्याचे द्राक्षारसात 
रुपांतर केले होते. तेथे राजाचे जे मुख्य आडिधकारी होते त्यापैकी एक आडिधकारी कDर्ण�हूम नगरात 
राहत होता, या मार्णसाचा मुलगा आजारी होता.

47 येशू यहूदीयातून आला आहे आणिर्ण आता तो गालीलातच आहे हे त्या अडिधकाऱ्याने ऐकले. म्हर्णून तो 
मनुष्य येशूके काना गा�ी गेला. येशूने कDर्ण�हूम तेथे येऊन आपल्या मुलाला बरे करा�े म्हर्णून त्याने 
याचना केली. कारर्ण त्याचा मुलगा ज�ळज�ळ मेला होता.

48 येशू त्याला म्हर्णाला, चमत्कार आणिर्ण अदभुत कामे पाविहली तरच तुम्ही लोक माझ्या�र वि�श्वास ठे�ाल.
49 राजाचा अडिधकारी म्हर्णाला, महाराज, माझा लहान मुलगा मरण्यापू�� माझ्या घरी चला.
50 येशूने उतर दिदले, जा, तुझा मुलगा �ाचेल. येशूने सांविगतले त्या�र वि�श्वास ठे�ून तो मनुष्य घरी गेला.
51 तो घरी चाललेला असताना �ाLेतच त्याचे नोकर त्या मार्णसाला भेLले. त्यांनी त्याला सांविगतले, तुमचा 

मुलगा बरा आहे.
52 त्या मनुष्याने वि�चारले, माझ्या मुलाला कधीपासून बरे �ाLू लागले? नोकर म्हर्णाले, काल दुपारी एक 

�ाजण्याच्या सुमारास त्याचा ताप उतरला.
53 तुझा मुलगा �ाचेल असे एक �ाजण्याच्या सुमारासच येशूने सांविगतले होते, हे त्या मुलाच्या �डिलांना 

माहीत होते. म्हर्णून त्याने � त्याच्या घरातील स�ाpनी येशू�र वि�श्वास ठे�ला.

5. प्रकLीकरर्ण 1: 1

1 हेयेशू ख्रि�स्ताचे प्रकLीकरर्ण आहे. ज्या गोष्टी ल�करच घर्णे आ�श्यक आहे, ते आपल्या से�कांना 
दाखवि�ण्यासाठी दे�ानेयेशूला हे दे�ापासून प्राप्त झाले ख्रि�स्ताने त्याच्या दे�दूताला पाठ�ून या स�� गोष्टी
योहानाला दाखवि�ण्यास सावंिगतले.

6. प्रकLीकरर्ण 10: 1-3 (ला:), 8-10 (ला;)

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविDल् ख्रि�श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विJस्टिस्Lकल कोLेशन्स आणिर्ण ख्रि�श्चन सायन्स Lेक्स्Lबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की Lू द स्क्रिस्Jप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, डिसेंबर 26, 2021
पृष्ठ 4

वि�षय — ख्रि�श्चन सायन्स

1 मग मी आर्णखी एक शक्तीशाली दे�दूत स्�गा�तून येताना पाविहला. तो ढगांनी आच्छादलेला होता. 
त्याच्या ोक्या�रमेघधनुष्य होते. त्याचा चेहरा सूया�सारखा होता, त्याचे पाय जर्णू काय अग्नीचे खांब 
होते.

2 त्याने लहान गुंाळी धरलीहोती, जी त्याच्या हातात उघी होती. त्याने त्याचा उज�ा पाय समुद्रात 
ठे�ला होता � ा�ा पाय जडिमनी�र ठे�ला होता.

3 आणिर्ण त्याने सिसंहाच्या गज�नेसारखी मोठ्याने गज�ना कली. जेव्हा तो ओरला, तेव्हा त्या सात 
मेघगज�नांनी आपापले शब्दउच्चारले.

8 तेव्हा आकाशातून झालेली �ार्णी जी मी ऐकली होती ती पुन्हा मला बोलली, जा, गुंाळी घे, जी 
गुंाळी समदु्र � जमीनया�र उभ्या असलेल्या दे�दूताच्या हातात उघी आहे ती घे.

9 म्हर्णून मी त्या दे�दूताके गेलो � मला ती लहान गुंाळी दे असे म्हर्णालो. तो मला म्हर्णला, ही घे, 
आणिर्ण ही खा. तीखाल्ल्याने तुझे पोL कू होईल. पर्ण तुझ्या तोंाला मात्र ते मधासारखे गो लागेल.

10 मी ती लहान गुंाळी दे�दूताच्याहातून घेतली � खाऊन Lाकली. माझ्या तोंात मला ती मदासारखी 
गो �ाLली, पर्ण जेव्हा ती मी खाल्ली, तेव्हा माझेपोL क�L झाले.

7. प्रकLीकरर्ण 22 : 1, 2

1 नंतर दे�दूताने मला जी�नाच्या पाण्याची एक नदी दाखवि�ली. ती नदी स्DदिLकासारखी स्पष्ट होती. ती 
नदी दे�ाच्याआणिर्ण कोकऱ्यांच्या राजासनापासून उगम पा�त होती.

2 आणिर्ण नगराच्या रस्त्यांच्या मधोमध �ाहत होती. नदीच्या दोन्हीकाठां�र उग�लेली झाे जी�नाची झाे 
होती. त्यांच्यातील प्रत्येक झा दरमहा आपले Dळ देते. झाांची पाने राष्ट्रांनाआरोग्य देण्यासाठी 
उपयोगी पत होती.

वि�ज्ञान आणिर्ण आरोग्य

1. 136 : 1-8

येशूने आपली चच� स्थापन केली आणिर्ण ख्रि�स्त-उपचाराच्या आध्यात्मित्मक पाया�र आपले ध्येय राखले. त्याने 
आपल्या अनुयायांना लिशक�ले की त्याच्या धमा�त एक दै�ी तत्� आहे, जे तु्रLी दूर करेल आणिर्ण आजारी आणिर्ण 
पापी दोघांनाही बरे करेल. त्याने कोर्णतीही बुद्धि|मत्ता, कृती किकं�ा दे�ापासून �ेगळे जी�न असल्याचा दा�ा 
केला नाही. यामळेु त्याच्या�र होर्णारा छळ असूनही, त्याने आपल्या दै�ी सामथ्या�चा उपयोग शारीरिरक आणिर्ण 
आध्यात्मित्मक दृष्ट्या पुरुषांना �ाच�ण्यासाठी केला.

2. 139 : 4-8, 15-27

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविDल् ख्रि�श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विJस्टिस्Lकल कोLेशन्स आणिर्ण ख्रि�श्चन सायन्स Lेक्स्Lबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की Lू द स्क्रिस्Jप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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सुरु�ातीपासून शे�Lपयpत, शास्त्र�चनांमध्ये आत्म्याच्या, मनाच्या, पदाथा��रील वि�जयाच्या लेखाजोखा 
आहेत. मनषु्य ज्याला चमत्कार म्हर्णतात त्याद्वारे मोशेने मनाची शक्ती लिस| केली; तसेच यहोश�ा, एलीया 
आणिर्ण अलीशा यांनी केले.

पवि�त्र लिलख्रिखत काय मानले जा�े आणिर्ण काय करू नये यावि�षयी चच� कौत्मिन्सलच्या मतानुसार विनर्ण�य; प्राचीन 
आ�ृत्त्यांमधील स्पष्ट चुका; जुन्या करारातील तीस हजार णिभन्न �ाचन, आणिर्ण न�ीन मध्ये तीन लाख, - या 
तथ्ये दश��तात की नश्वर आणिर्ण भौवितक अथा�ने दै�ी रेकॉ�मध्ये कसे चोरले, स्�तःच्या रंगाने प्रेरिरत पषेृ्ठ काही 
प्रमार्णात गद झाली. परंतु चुका उत्पत्तीपासून प्रकLीकरर्णापयpत पाविहलेल्या शास्त्र�चनांचे दै�ी वि�ज्ञान 
पूर्ण�पर्णे अस्पष्ट करू शकत नाहीत, येशूच्या प्रात्यणिक्षकाला बाधा आर्णू शकत नाहीत किकं�ा संदेष्ट्यांनी बरे 
करर्णे रद्द करू शकत नाही, ज्यांनी "बांधकाम करर्णाऱ्यांनी नाकारलेला दग" "मुख्य होईल" असे भाकीत 
केले होते. कोपरा."

3. 147 : 24-31

आमच्या गुरुने आजारी लोकांना बरे केले, ख्रि�श्चन उपचारांचा सरा� केला आणिर्ण त्याच्या दै�ी तत्त्�ाची 
सामान्यता त्याच्या वि�द्याथ्याpना लिशक�ली; परंतु रोग बरे करण्याचे आणिर्ण प्रवितबंध करण्याच्या या तत्त्�ाचे प्रदश�न
करण्यासाठी त्यांनी कोर्णताही विनणिश्चत विनयम सोला नाही. हा विनयम ख्रि�श्चन वि�ज्ञानात शोधायचा राविहला 
होता. शु| स्नेह हे चांगुलपर्णाचे रूप घेते, परंतु के�ळ वि�ज्ञानच चांगुलपर्णाचे दै�ी तत्त्� प्रकL करते आणिर्ण 
त्याचे विनयम प्रदर्शिशंत करते.

4. 107 : 1-3

1866 मध्ये, मी ख्रि�स्त वि�ज्ञान किकं�ा जी�न, सत्य आणिर्ण प्रेमाचे दै�ी विनयम शोधून काढले आणिर्ण माझ्या 
शोधाला ख्रि�श्चन वि�ज्ञान असे ना� दिदले.

5. 109 : 11-15, 16-22

माझ्या शोधानंतर तीन �षa, मी मन-उपचार या समस्येचे विनराकरर्ण शोधले, पवि�त्र शास्त्र शोधले आणिर्ण इतर 
थोे �ाचले, समाजापासून अलिलप्त राविहलो आणिर्ण सकारात्मक विनयम शोधण्यासाठी �ेळ आणिर्ण शक्ती दिदली. 
… मला स�� सामंजस्यपूर्ण� मनाच्या कृतीचे तत्त्� दे� असल्याचे माविहत होते, आणिर्ण ते उपचार आदिदम ख्रि�श्चन 
उपचारांमध्ये पवि�त्र, उत्थान वि�श्वासाने तयार केले गेले होते; परंतु मला या उपचाराचे वि�ज्ञान माविहत असले 
पाविहजे आणिर्ण मी दै�ी प्रकLीकरर्ण, कारर्ण आणिर्ण प्रात्यणिक्षकाद्वारे परिरपूर्ण� विनष्कषा�पयpत पोहोचण्याचा माझा 
माग� जिजंकला.

6. 558 : 1-8

सेंL जॉन त्याच्या प्रकLीकरर्णाच्या पुस्तकाच्या दहाव्या अध्यायात लिलविहतात: -

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविDल् ख्रि�श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विJस्टिस्Lकल कोLेशन्स आणिर्ण ख्रि�श्चन सायन्स Lेक्स्Lबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की Lू द स्क्रिस्Jप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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मग मी आर्णखी एक शक्तीशाली दे�दूत स्�गा�तून येताना पाविहला. तो ढगांनी आच्छादलेला होता. त्याच्या 
ोक्या�रमेघधनुष्य होते. त्याचा चेहरा सूया�सारखा होता, त्याचे पाय जर्णू काय अग्नीचे खांब होते.

7. 559 : 1-23

या दे�दूताच्या हातात "छोLे पसु्तक" होते, जे स�ाpसाठी �ाचण्यासाठी आणिर्ण समजण्यासाठी खुले होते. याच 
पुस्तकात दै�ी वि�ज्ञानाचे प्रकLीकरर्ण होते का, "उज�ा पाय" किकं�ा ज्याची प्रबळ शक्ती समुद्रा�र होती, - 
प्राथडिमक, सुप्त त्रुLी�र, स�� तु्रLीच्या दृश्य स्�रूपांचे स्त्रोत? दे�दूताचा ा�ा पाय पथृ्�ी�र होता; म्हर्णजेच, 
दृश्यमान त्रLुी आणिर्ण ऐकू येण्याजोग्या पापा�र दुय्यम शक्ती �ापरली गेली. �ैज्ञाविनक वि�चारांचा "अजूनही, 
लहान आ�ाज" खं आणिर्ण महासागरात जगाच्या स�ा�त दुग�म भागापयpत पोहोचतो. सत्याचा ऐकू न येर्णारा 
आ�ाज, मान�ी मनाला, "जसा सिसंह गज�तो तसा." हे �ाळ�ंLात आणिर्ण भीतीच्या गद दिठकार्णी ऐकू येते. हे 
�ाईLाच्या "सात गज�ना" जागृत करते आणिर्ण त्यांच्या गुप्त शक्तींना गुप्त स्�रांचे संपूर्ण� ायपॉन उच्चारर्णे 
करण्यास प्र�ृत्त करते. मग सत्याची शक्ती प्रदर्शिशंत केली जाते, — त्रुLीच्या नाशातून प्रकL होते. मग 
सुसं�ादातून एक आ�ाज येईल: "जा आणिर्ण लहान पुस्तक घे. ... ते घे, आणिर्ण ते खा, आणिर्ण ते तुझे पोL कू 
करेल, परंतु ते तुझ्या तोंात मधासारखे गो होईल." नश्वरांनो, स्�ग�य सु�ातaचे पालन करा. दै�ी वि�ज्ञान घ्या.
हे पुस्तक सुरु�ातीपासून शे�Lपयpत �ाचा. त्याचा अभ्यास करा, मनन करा. जेव्हा ते तुम्हाला बरे करेल तेव्हा 
ते त्याच्या पविहल्या च�ीनुसार गो असेल; पर्ण सत्या�र कुरकुर करू नका, जर तमु्हाला त्याचे पचन कू �ाLत
असेल.

8. 55 : 15-29

सत्याची अमर कल्पना शतकानुशतके पसरत आहे, त्याच्या पंखाखाली आजारी आणिर्ण पाप करीत आहे.
माझी थकलेली आशा त्या आनंदी दिद�साची जार्णी� करण्याचा प्रयत्न करते जेव्हा मनुष्य ख्रि�स्ताचे 
वि�ज्ञान ओळखेल आणिर्ण आपल्या शेजाऱ्या�र स्�तःसारखे पे्रम करेल - जेव्हा त्याला दे�ाच्या 
स��शलिक्तमानतेची आणिर्ण दै�ी प्रेमाची उपचार शक्ती लक्षात येईल जे त्याने मान�जातीसाठी केले आहे 
आणिर्ण करत आहे. दिदलेली आश्वासने पूर्ण� होतील. दै�ी उपचार पुन्हा प्रकL होण्याची �ेळ स�� काळ 
आहे; आणिर्ण जो कोर्णी आपले पृथ्�ी�रील स�� काही दै�ी वि�ज्ञानाच्या �ेदी�र ठे�तो, तो आता ख्रि�स्ताचा
प्याला विपतो आणिर्ण ख्रि�श्चन उपचारांच्या आत्म्याने आणिर्ण सामथ्या�ने संपन्न होतो.

सेंL जॉनच्या शब्दात: "तो तुम्हाला आर्णखी एक सांत्�न देईल, जेर्णेकरून तो तुमच्याबरोबर कायमचा 
राहू शकेल." हा सांत्�न करर्णारा मला दै�ी वि�ज्ञान समजतो.

9. 150 : 4-17

आज सत्याची उपचार करर्णारी शक्ती एका अभूतपू�� प्रदश�नाऐ�जी एक शाश्वत, शाश्वत वि�ज्ञान म्हर्णून 
व्यापकपर्णे प्रदर्शिशंत केली जाते. "पृथ्�ी�रील शांती, मार्णसांप्रती सद्भा�ना" या सु�ातaचे नव्याने दश�न घत 
आहे. हे आगमन, मास्Lरने �चन दिदल्याप्रमार्णे, पुरुषांमध्ये कायमस्�रूपी व्य�स्था म्हर्णून त्याची स्थापना 
करण्यासाठी आहे; परंतु ख्रि�श्चन वि�ज्ञानाचे डिमशन, पू��च्या प्रात्यणिक्षकाच्या �ेळेप्रमार्णे, मुख्यतः शारीरिरक 

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविDल् ख्रि�श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विJस्टिस्Lकल कोLेशन्स आणिर्ण ख्रि�श्चन सायन्स Lेक्स्Lबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की Lू द स्क्रिस्Jप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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उपचारांपैकी एक नाही. आता, तेव्हाप्रमार्णे, शारीरिरक रोगाच्या आडिधभौवितक उपचारामध्ये डिचन्हे आणिर्ण 
चमत्कार घ�ले जातात; परंतु ही डिचन्हे के�ळ त्याच्या दै�ी उत्पत्तीचे प्रदश�न करण्यासाठी आहेत - जगाची 
पापे दूर करण्यासाठी ख्रि�स्त-शक्तीच्या उच्च काया�ची �ास्तवि�कता प्रमाणिर्णत करण्यासाठी.

दैविनक कत�व्ये

मेरी बेकर एी यांनी

रोजची प्राथ�ना

दररोज प्राथ�ना करर्णे हे या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे कत�व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिर्ण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणिर्ण माझ्यापासून स�� पापां�र राज्य करु द्या; आणिर्ण
तुझे शब्द स�� मान�जातीचे स्नेह समृ| करु आणिर्ण 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 मार्णसा�र राज्य करते; आणिर्ण एक ख्रि�श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गो सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपर्णा आणिर्ण क्षमा यामध्ये. या चच�मधील सदस्यांनी
दररोज स�� प्रकारच्या �ाईLापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा�ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ�ना
करा�ी.

चच� मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत�व्याची सतक� ता

आJमक मानलिसक सूचनेवि�रू|  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करर्णे,  आणिर्ण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिर्ण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  .््या वि�सरर्णे किकं�ा दुल�क्ष करर्णे हे या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे कत�व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

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

_____________________

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविDल् ख्रि�श्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विJस्टिस्Lकल कोLेशन्स आणिर्ण ख्रि�श्चन सायन्स Lेक्स्Lबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की Lू द स्क्रिस्Jप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


