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वि�षय — एकमे� कारण आणिण विनमा�णकर्ताा� दे�

सोनेरी मजकूर:  स्र्ताोत्रसंवि"र्ताा 139 : 14

"परमेश्वरा, मी र्ताुझी स्र्ताुर्ताी करर्ताो. र्ताू मला अद्भरु्ता आणिण अविर्ताशय संुदररीर्ताीने विनर्मिम+लेस र्ताू जे केलेस र्ताे खूपच
अद्भरु्ता आ"े "े मला चांगलेच मा"ीर्ता आ"े."

उत्तरदायी �ाचन:  यशया 61 : 10, 11
           वियम�या 32: 18, 19 

10 परमेश्वर मला अत्यंर्ता सुखी ठे�र्ताो. दे�ामुळे मी स��स्�ी सुखी आ"े. परमेश्वर मला र्ताारणाचे कपडे 
घालर्ताो. "े कपडे स्�र्ता:च्या लग्नार्ता घालायच्या कपड्यांप्रमाणे संुदर आ"ेर्ता. परमेश्वर चांगुलपणाचा 
अगंरखा मला घालर्ताो. �धू�ेशाप्रमाणे "ा अंगरखा संुदर आ"े.

11 जमीनीमळेु रोपे �ाढर्ताार्ता. लोक शेर्ताांर्ता बी पेरर्ताार्ता. र्ताे बी जमिमनीर्ता रूजून �ाढर्ताे. त्याचप्रमाणे परमेश्वर 
चांगुलपणा �ाढ�ील, स�� राष्ट्रांर्ता त्याची प्रशंसा अमिधकच �ाढ�ील.

18 परमेश्वर, र्ताू "जारो लोकांची विनष्ठा सांभाळणारा � त्यांच्या�र कृपा करणारा आ"ेस. पण र्ताूच 
�मिडलांच्या पापांची शिशक्षा मुलांना करर्ताोस. स��श्रेष्ठ � सामर्थ्यय��ान दे�ा, र्ताुझे ना� आ"े स��शशिBमान 
परमेश्वर.

19 परमेश्वर, फार मोठ्या योजना आखर्ताो आणिण त्या पार पाडर्ताो. लोक करीर्ता असलेली प्रत्येक कृर्ताी र्ताू 
पा"र्ताोस. र्ताू सत्कृत्ये करणाऱ्यांना बणिक्षस देर्ताोस � दुष्कृत्ये करणाऱ्यांना शिशक्षा करर्ताोस. म्"णजेच 
प्रत्येकाला त्याच्या पात्रर्ताेप्रमाणे फळ देर्ताोस.

धडा उपदेश

बायबल पासून

"ा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविफल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला "ोर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि"लेल्या किक+ग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्Sकल कोSेशन्स आणिण ख्रिLश्चन सायन्स Sेक्स्Sबुक, सायन्स अँड "ेल्थ वि�थ की Sू द स्क्रिस्Qप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ"े.
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1. उत्पशित्त  1 : 1, 3, 4, 10, 12, 14 (से ;), 16, 18, 21, 24-26 (से :), 27, 30,
31 (से 1st .)

1 दे�ाने आकाश � परृ्थ्य�ी विनमा�ण केली.
3 नरं्तार दे� बोलला, “प्रकाश "ो�ो” आणिण प्रकाश चमकू लागला.
4 दे�ाने प्रकाश पावि"ला आणिण त्याला कळले की र्ताो चांगला आ"े. नरं्तार दे�ाने अंधारापासून प्रकाश 

�ेगळा केला.
10 दे�ाने कोरड्या जमिमनीस “भूमिम” आणिण एकत्र झालेल्या जलसंचयास “समदु्र” अशी ना�े दिदली. आणिण 

दे�ाने पावि"ले की "े चांगले आ"े.
12 ग�र्ता, आपापल्या जार्ताीचे बीज देणाऱ्या �नस्पर्ताी आणिण आपापल्या जार्ताीची फळे देणारी � त्या 

फळार्ताच आपापल्या जार्ताीचे बीज असणारी फळ झाडे भूमीने उपजवि�ली. दे�ाने पावि"ले की "े चांगले 
आ"े.

14 मग दे� बोलला “दिद�स � रात्र "ी �ेगळी करण्यासाठी आकाशार्ता ज्योविर्ता "ो�ोर्ता � त्या वि�शेष मिचन्"े, 
आणिण वि�शेष मळेा�े, ऋर्ताू, दिद�स, आणिण �षb दाखवि�णाऱ्या "ो�ोर्ता.

16 दे�ाने दोन मोठ्या ज्योविर्ता विनमा�ण केल्या. दिद�सा�र सत्ता चालवि�ण्यासाठी मोठी ज्योविर्ता सूय� आणिण 
रात्री�र सत्ता चालवि�ण्यासाठी ल"ान ज्योविर्ता, चंद्र, आणिण त्याने र्ताारे"ी विनमा�ण केले.

18 त्या ज्योर्ताींनी प्रकाश � अंधार �ेगळे केले. आणिण दे�ाने पावि"ले की "े चांगले आ"े.
21 समुद्रार्ताील प्रचंड जलचर म्"णजे पाण्यार्ता विफरणारे � अनेक जार्ताीचे � प्रकारचे जलप्राणी दे�ाने उत्पन्न

केले. र्तासेच आकाशार्ता उडणारे विनरविनराळड्या जार्ताीचे पक्षी"ी दे�ाने उत्पन्न केले आणिण दे�ाने पावि"ले 
की "े चांगले आ"े.

24 मग दे� बोलला, “विनरविनराळया जार्ताीचे पशू, मोठे प्राणी �ेग�ेगळड्या जार्ताीचे सरपSणारे � रांगणारे 
ल"ान प्राणी असे जी�धारी प्राणी परृ्थ्य�ी�र उत्पन्न "ो�ोर्ता. र्ताे आपापल्या जार्ताीचे अनेक प्राणी विनमा�ण 
करोर्ता.” आणिण र्तासे स�� झाले.

25 असे दे�ाने �नपशू, पाळी� जना�रे, सरपSर्ता जाणारे ल"ान प्राणी � �ेग�ेगळया जार्ताीचे जी�धारी 
प्राणी विनमा�ण केले. आणिण दे�ाने पावि"ले की "े चांगले आ"े.

26 मग दे� बोलला, “आपण आपल्या प्रविर्तारूपाचा आपल्या सारखा मनुष्य विनमा�ण करु; समुद्रार्ताील मासे,
आकाशार्ताील पक्षी, स�� �नपशू, मोठी जना�रे � जमिमनी�र सरपSणारे स�� ल"ान प्राणी यांच्या�र र्ताे 
सत्ता चालवि�र्ताील.”

27 र्ताेव्"ा दे�ाने आपल्या प्रविर्तारुपाचा मनुष्य विनमा�ण केला; दे�ाचे प्रविर्तारुप असा र्ताो विनमा�ण केला; नर � 
नारी अशी र्ताी विनमा�ण केली.

30 र्तासेच परृ्थ्य�ी�रील स�� पशू, आकाशार्ताील स�� पक्षी आणिण जमिमनी�र सरपSर्ता जाणारे स�� प्राणी 
यांच्याकरिरर्ताा अन्न म्"णून मी वि"रव्या �नस्पर्ताी दिदल्या आ"ेर्ता.” आणिण स�� र्तासे झाले.

31 आपण केलेले स��का"ी फार चांगले आ"े असे दे�ाने पावि"ले.

2. यशया 11 : 1, 10

1 इशायाच्या बंुध्याला (�ंशाला) अंकुर (मूल) फुSून �ाढू लागेल. र्ताी फादंी इशायाच्या मुळाची असेल.

"ा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविफल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला "ोर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि"लेल्या किक+ग जेम्स बायबलमधील 
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10 त्या �ेळेला इशायाच्या घराण्यार्ता एक वि�शेष व्यBी असेल र्ताी व्यBी ध्�जाप्रमाणे असेल "ा ध्�ज स�� 
राष्ट्रांना त्याच्याभो�र्ताी जमण्याचे आ�ा"न करील. स�� राष्ट्रे, त्यांनी करायच्या काया�बद्दल ह्या 
‘ध्�जाकडे’ वि�चारणा करर्ताील र्ताो जेथे असेल र्ताेथे �ैभ� नांदेल.

3. लूक 4 : 1 (आणिण येशू) फB, 17 (आढळले), 18

1 आणिण येशू ...
17 ... त्या दिठकाणी असे शिलवि"ले आ"े:
18 प्रभूचा आत्मा मज�र आ"े, कारण त्याने मला अणिभषेक केला आ"े, यासाठी की, गरिरबांना सु�ार्ताा� 

सांगण्यासाठी बंदी�ान म्"णून नेलेल्यांस स्�ार्तांत्र्याची घोषणा करण्यासाठी, आंधळ्यांना दृविq मिमळा�ी � 
त्यांनी बघा�े यासाठी, जुलूूम "ोणाऱ्यांची सुSका करण्यासाठी

4. मत्तय 4 : 23, 24

23 येशू गालील प्रांर्ताार्ता सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानार्ता जाऊन शिशकवि�ले � स्�गा�च्या राज्याची सु�ार्ताा�
सांविगर्ताली. येशूने लोकांचे स�� रोग � दुखणी बरी केली.

24 येशूवि�षयीची बार्तामी स�� सूरीया देशभर पसरली; मग जे दुखणेकरी "ोर्ताे, ज्यांना नाना प्रकारचे रोग � 
आजार "ोर्ताे, ज्यांना भूर्ताबाधा झाली "ोर्ताी, जे फेफरेकरी � पक्षाघार्ताी "ोर्ताे अशा स�ाsना लोकांनी 
त्याच्याकडे आणले आणी त्याने त्यांना बरे केले.

5. मत्तय 9 : 18-25

18 येशू या बोधकथा सांगर्ता असर्ताा पहुद्यांच्या सभास्थानाचा एक अमिधकारी त्याच्याकडे आला � येशूच्या 
पाया पडून म्"णाला, माझी मुलगी आर्तााच मेली आ"े. परंर्ताु आपण येऊन आपल्या "ार्तााचा स्पश� केला 
र्तार र्ताी पुन्"ा जिज�ंर्ता "ोईल.

19 र्ताेव्"ा येशू � त्याचे शिशष्य त्या सेनामिधकाऱ्याबरोबर विनघाले.
20 �ाSेर्ता बारा �षा�पासून रBस्रा� असलेली एक स्त्री मागून येऊन येशूच्या ज�ळ पो"ोंचली � त्याच्या 

�स्त्राला शिश�ली.
21 कारण विर्ताने आपल्या मनार्ता म्"Sले, मी के�ळ त्याच्या �स्त्राला शिश�ले र्तारी बरी "ोईन.
22 र्ताेव्"ा येशू मागे �ळून विर्ताला पाहून म्"णाला, बाई काळजी करू नकोस! र्ताुझ्या वि�श्वासाने र्ताुला बरे केले 

आ"े. आणिण र्ताी स्त्री त्याच क्षणी बरी झाली.
23 मग येशू त्या यहूदी सभास्थानाच्या अमिधकाऱ्याच्या घरार्ता आला. र्ताेव्"ा त्याने बासरी �ाजवि�णाऱ्या � 

गोंधळ करणाऱ्या जमा�ाला पावि"ले.
24 येशू म्"णाला, जा, मुलगी मेलेली ना"ी, र्ताी झोपेर्ता आ"े. र्ताेव्"ा लोक येशूला "सले.
25 मग त्या जमा�ाला बा"ेर पाठवि�ल्या�र त्याने आर्ता जाऊन विर्ताचा "ार्ता आपल्या "ार्ताार्ता घेर्ताला आणिण र्ताी 

मुलगी उठली.
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6. 2 करिर+थकरांस 4 : 6, 8, 9, 16-18

6 कारण दे�, जो म्"णाला, अंधारार्ताून प्रकाश "ो�ो. त्याने र्ताो प्रकाश, आमच्या अंर्ता:करणार्ता ख्रिLस्र्तााच्या 
चे"ेऱ्यार्ता दे�ाच्या गौ�ाच्या ज्ञानार्ता दाख�ा�ा.

8 आम्"ां�र चारी दिदशांनी संकSे येर्ताार्ता, पण आम्"ी अजून मिचरडले गेलो ना"ी, गोंधळलेलो आ"ोर्ता, पण 
विनराश झालो ना"ी.

9 छळ झालेले असे आ"ोर्ता पण Sाकून दिदलेले असे आम्"ी ना"ी, खाली पडलेलो असलो र्तारी आमचा 
नाश झालेला ना"ी.

16 म्"णून आम्"ी धीर सोडीर्ता ना"ी. जरी बाह्यदृष्ट्या आम्"ी व्यथ� ठरर्ता आ"ोर्ता र्तारी अंर्तारीकदृष्ट्या आम्"ी 
दिद�सेंदिद�स न�ीन "ोर्ता आ"ोर्ता.

17 कारण आमची "लकी � क्षणिणक दु:खे "ी आमच्यासाठी अनंर्ताकळचे गौर� मिमळ�ीर्ता आ"ेर्ता, जे 
दु:खापके्षा विकर्ताीर्तारी मोठे आ"े.

18 म्"णून आम्"ी ज्या गोqी कायमस्�रुपार्ता दिदसर्ता ना"ीर्ता विर्ताकडे आमचे डोळे ला�ीर्ता ना"ी पण जे दिदसर्ता 
ना"ी, पण अवि�नाशी आ"े त्याकडे डोळे ला�र्ताो. कारण जे दिदसर्ताे र्ताे क्षणिणक आ"े, पण जे दिदसर्ता 
ना"ी, र्ताे अनरं्ताकालीक आ"े.

7. मत्तय 5 : 48

48 म्"णून जसा र्ताुमचा स्�गा�र्ताील विपर्ताा परिरपणू� आ"े र्तासे र्ताुम्"ी"ी परिरपूण� व्"ा.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 85 : 30-32

म"ान शिशक्षकाला कारण आणिण परिरणाम दोन्"ी मावि"र्ता "ोर्ताे, "े मावि"र्ता "ोर्ताे की सत्य स्�र्ताः सं�ाद साधर्ताो 
परंर्ताु कधी"ी त्रुSी देर्ता ना"ी.

2. 518 : 24-6

उत्पशित्त1. 31. आपण केलेले स��का"ी फार चांगले आ"े असे दे�ाने पावि"ले.संध्याकाळ झाली � नरं्तार 
सकाळ झाली. "ा झाला स"ा�ा दिद�स.

दै�ी र्तात्� किक+�ा आत्मा, स�ाsचे आकलन � अणिभव्यBी करर्ताो आणिण म्"णूनच स�� दै�ी र्तात्त्� परिरपूण� असले 
पावि"जे. आत्म्यास का"ी"ी न�ीन ना"ी. स�� गोqींचा लेखक, अनरं्ताकाळच्या मनासाठी कोणर्ताी"ी गोq 
कादंबरी असू शकर्ता ना"ी, जी अनंर्ता काळापासून त्याच्या स्�र्ताःच्या कल्पना ओळखर्ता असर्ताे. दे� त्याच्या 
काया��र समाधानी "ोर्ताा. र्ताो अन्यथा कसा असू शकर्ताो, कारण अध्यात्मित्मक विनर्मिम+र्ताी त्याच्या असीम 
आत्मविनभ�रर्ताेची आणिण अमर श"ाणपणाची �ाढ, उदंडर्ताा "ोर्ताी?

"ा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविफल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला "ोर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि"लेल्या किक+ग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्Sकल कोSेशन्स आणिण ख्रिLश्चन सायन्स Sेक्स्Sबुक, सायन्स अँड "ेल्थ वि�थ की Sू द स्क्रिस्Qप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ"े.
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3. 472 : 24 (स��)-30

स�� �ास्र्तावि�कर्ताा दे� आणिण त्याच्या विनर्मिम+र्ताीमध्ये आ"े, कण�मधुर आणिण मिचरंर्तान आ"े. त्याने जे विनमा�ण केले
र्ताे चांगले आ"े आणिण जे का"ी त्याने केले र्ताे स�� करर्ताो. म्"णूनच पाप, आजारपण किक+�ा मृत्यूचे एकमात्र
�ास्र्ता� म्"णजे दे� अद्भरु्ता कृत्य मानर्ताो, दे� चुकीची समजूर्ता घालर्ताो, जोपयsर्ता दे� त्यांचा भेस काढून घेर्ता
ना"ी. र्ताे खरे ना"ीर्ता, कारण र्ताे दे�ाचे ना"ीर्ता.

4. 286 : 21-26

दे�ाचे वि�चार परिरपूण� आणिण शाश्वर्ता आ"ेर्ता, पदाथ� आणिण जी�न आ"ेर्ता. भौविर्ताक आणिण ऐवि"क वि�चार मान�ी
आ"ेर्ता, त्यार्ता तु्रSी आ"ेर्ता आणिण दे�, आत्मा "ी एकमे� कारण आ"े, कारण त्यांच्यार्ता दै�ी कारण ना"ी. 
ऐवि"क आणिण भौविर्ताक आत्माचे विनमा�ण ना"ीर्ता. र्ताे आध्यात्मित्मक आणिण मिचरंर्तान च्या बना�S आ"ेर्ता.

5. 239 : 23-32

मत्य� मन "ी मान�ी "ेर्ताूंची कबुली दिदली जार्ताे. "े भौविर्ताक संकल्पना र्तायार करर्ताे आणिण शरीराच्या प्रत्येक 
वि��ादास्पद विQयेची विनर्मिम+र्ताी करर्ताे. जर विQया दिदव्य मनापासून पुढे गेली र्तार विQया सुसं�ादी आ"े. जर र्ताे 
चुकून नश्वर मनार्ताून आले र्तार र्ताे वि�दारक आ"े आणिण र्ताे पाप, आजारपण आणिण मृत्यू�र समाप्र्ता "ोर्ताे. र्ताे दोन 
वि�परिरर्ता स्त्रोर्ता कधी"ी वि�पुल किक+�ा प्र�ा"ार्ता मिमसळर्ता ना"ीर्ता. परिरपूण� मनाने परिरपणू�र्ताा पाठवि�ली जार्ताे कारण 
दे� माइडं आ"े. अपूण� नश्वर मन स्�र्ताःचे साम्य पाठ�र्ताे, त्यार्ताील श"ाणा माणूस म्"णाला, "स�� व्यथ� आ"े."

6. 243 : 25-18

सत्याला चुकण्याची चेर्ताना नसर्ताे. प्रमेाला दे्वषाची भा�ना नसर्ताे. आयुष्याला मृत्यूशी भागीदारी ना"ी. सत्य,
जी�न आणिण प्रेम "े स्�र्ता: च्यासारख्या प्रत्येक गोqीचा नाश करण्याचा विनयम आ"ेर्ता, कारण र्ताे दे�ाशिश�ाय
का"ीच घोविषर्ता करीर्ता ना"ीर्ता.

आजारपण, पाप आणिण मृत्यू "ी जी�नाची फळे ना"ीर्ता. र्ताे सत्य विनरुपयोगी आ"ेर्ता. परिरपूण�र्ताा अपूण�र्ताा 
कमी करर्ता ना"ी. दे� चांगला आ"े आणिण स�ाsचा उपकार आ"े म्"णूनच र्ताो नैविर्ताक किक+�ा शारीरिरक वि�कृर्ताी 
उत्पन्न करीर्ता ना"ी; म्"णून अशा वि�कृर्ताी �ास्र्तावि�क नसर्ताे, परंर्ताु भ्रम आ"े, त्रुSीचे मृगजळ आ"े. दै�ी 
वि�ज्ञान या भव्य गोqी प्रकS करर्ताे. त्यांच्या आधारा�र येशूने जी�नाचे प्रदश�न केले आणिण कधी"ी भयभीर्ता 
"ोऊ नये � कोणत्या"ी प्रकारे त्याचे पालन केले ना"ी.

जर आपण मनुष्याच्या आपल्या स�� संकल्पनेर्ताून पाळणे आणिण थडग्यार्ता काय दिदसर्ताे र्तार र्ताे सुखार्ता आणिण 
चांगुलपणाला माणसामध्ये कायमचे स्थान नसर्ताे आणिण अळी त्याला दे"ार्ताून काढून घेर्ताार्ता; पण पौल शिलवि"र्ताो:
"कारण आत्म्याचा जो विनयम ख्रिLस्र्ता येशूमध्ये जी�न देर्ताो त्याने पापाचा विनयम जो र्ताुम्"ांला मरणाकडे नेर्ताो 
त्यापासून मBु केले आ"े."

"ा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविफल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला "ोर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि"लेल्या किक+ग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्Sकल कोSेशन्स आणिण ख्रिLश्चन सायन्स Sेक्स्Sबुक, सायन्स अँड "ेल्थ वि�थ की Sू द स्क्रिस्Qप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ"े.
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मनुष्य जन्म,  परिरपक्�र्ताा आणिण विकडणे घेणारा प्राणी म्"णजे पशू आणिण भाजीपाला यासारखे आ"े -  क्षय
विनयमांच्या  अधीन आ"े.  जर मनुष्याने  त्याच्या  अत्मिस्र्तात्�ाच्या  सुरु�ार्ताीच्या  अ�स्थेर्ता धूळ केली असर्ताी र्तार
आपण अखेरीस त्याच्या  आदिदम अ�स्थेर्ता  परर्ता येर्ताो  अशी  गृवि"र्ताक आपण मान्य करू शकर्ताो;  माणूस
माणूसपके्षा कधीच कमी किक+�ा कमी नव्"र्ताा.

7. 275 : 10-19

वि�ज्ञानार्ता असण्याची �ास्र्तावि�कर्ताा आणिण Qम समजून घेण्यासाठी, आपण दे�ाला खरोखर जे का"ी आ"े 
त्याचे दै�ी र्तात्� मानणे आ�श्यक आ"े. आत्मा, जी�न, सत्य, प्रमे, एकवित्रर्तापणे एकत्र जोडले जार्ताे - आणिण 
"ी दे�ाची शास्त्रीय ना�े आ"ेर्ता. स�� पदाथ�, बुजि�मत्ता, श"ाणपण, अत्मिस्र्तात्�, अमरत्�, कारण आणिण परिरणाम
दे�ाचे आ"ेर्ता. "े त्याचे गुण आ"ेर्ता, असीम दै�ी र्तात्त्�, प्रीर्ताीचे शाश्वर्ता अणिभव्यBी. श"ाणपण श"ाणपणापेक्षा 
श"ाणपणाचे नसर्ताे. कोणर्ताे"ी सत्य सत्य ना"ी, प्रमे कोणर्ताे"ी प्रेमळ ना"ी, जी�न म्"णजे जी�न ना"ी र्तार दै�ी
आ"े; का"ी चांगले ना"ी, परंर्ताु दे� चांगली कृपा करर्ताो.

8. 205 : 7-12

जी�नार्ता भौविर्ताक जी�न आ"े आणिण पाप,  आजारपण आणिण मृत्यू "ी दे�ाची विनर्मिम+र्ताी आ"े या�र वि�श्वास
ठे�ण्याची चूक केव्"ा दूर "ोईल? "े कधी समजले जाईल की पदाथा�कडे बुजि�मत्ता,  जी�न किक+�ा खळबळ
ना"ी आणिण उलS वि�श्वास "ा स�� दुःखाचा उगम आ"े?

9. 207 : 20-26

एक मुख्य कारण आ"े.  म्"णूनच इर्तार कोणत्या"ी कारणा�रून कोणर्ताा"ी परिरणाम "ोऊ शकर्ता ना"ी आणिण
असे कोणर्ताे"ी खरे ना"ी जे या म"ान � एकमे� कारणा�रून पुढे जार्ता ना"ी. पाप, आजारपण, रोग आणिण
मृत्यू "े अत्मिस्र्तात्�ाच्या वि�ज्ञानाशी संबंमिधर्ता ना"ी. त्या चुका आ"ेर्ता, ज्यामुळे सत्य, जी�न किक+�ा प्रमेाचा अभा�
आ"े.

10.   200 : 16-19

अत्मिस्र्तात्�ाच्या वि�ज्ञानार्ताील एक म"ान सत्य, की �ास्र्तावि�क मनुष्य "ोर्ताा, आणिण र्ताो सदै� परिरपूण� असेल, र्ताो 
अक्षम्य आ"े; कारण जर माणूस दे�ाच्या प्रविर्तामेचे प्रविर्ताकिब+ब असेल र्तार र्ताो �ास्र्तावि�क किक+�ा ईश्वरासारखा नसर्ताो.

11.   276 : 17-24

जर दे� एकच मन आणिण जी�न असल्याचे मान्य केले र्तार पाप आणिण मृत्यूची कोणर्ताी"ी संधी उपलब्ध ना"ी. 
जेव्"ा आपण वि�ज्ञानार्ता शिशकर्ताो की आपल्या स्�गा�र्ताील विपत्या परिरपूण� कसे आ"ेर्ता र्ताेंव्"ा परिरपूण� कसे व्"ा�े, 
वि�चार न�ीन आणिण विनरोगी �ावि"न्यांमध्ये रुपांर्तारिरर्ता "ोईल - अमर आणिण भौविर्ताकर्ताेपासून दूर जगाच्या 
र्तात्त्�ाकडे, सुसं�ादी माणसास".

12.   476 : 32-5

"ा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविफल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला "ोर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि"लेल्या किक+ग जेम्स बायबलमधील 
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येशूने वि�ज्ञानार्ता एक परिरपूण� मनुष्य पावि"ले, जो त्याला पापी मनुष्य दे"ासारखे दिदसर्ताो. या परिरपूण� 
माणसामध्ये र्ताारणकत्या�ने दे�ाचे स्�र्ताःचे प्रविर्तारूप पावि"ले आणिण मनुष्याच्या या दृविqकोनार्ताून आजारी लोकांना 
बरे केले. अशा प्रकारे येशूने शिशक�ले की दे�ाचे राज्य अखंड, सा��वित्रक आ"े आणिण र्ताो मनुष्य शु� � पवि�त्र 
आ"े.

13.    205 : 12-13

दे�ाने स�� का"ी मनाद्वारे विनमा�ण केले आणिण स�ाsना परिरपूण� आणिण अनरं्ताकाळचे बनवि�ले.

दैविनक कर्ता�व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ�ना

दररोज प्राथ�ना करणे "े या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे कर्ता�व्य असेलः "र्ताुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीर्ताी यांचे राज्य स्थाविपर्ता व्"ा�े आणिण माझ्यापासून स�� पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
र्ताुझे शब्द स�� मान�जार्ताीचे स्ने" समृ� करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

"ेर्ताू � कृर्ताींचा विनयम

द मदर चच�च्या सदस्यांच्या "ेर्ताू किक+�ा कृर्ताीबद्दल �ैरभा� किक+�ा के�ळ �ैयशिBक आसBीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानार्ता दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करर्ताे; आणिण एक ख्रिLश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमार्ता गोड सुवि�धांना
प्रविर्ताकिब+विबर्ता करर्ताे, पापाची किन+दा करर्ताे, खरा बंधुर्ताा, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच�मधील सदस्यांनी
दररोज स�� प्रकारच्या �ाईSापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किन+दा करण्यापासून,
समुपदेशनार्ताून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किक+�ा  चुकीच्या  मागा�ने  प्रभावि�र्ता  "ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ�ना
करा�ी.

चच� मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कर्ता�व्याची सर्ताक� र्ताा

"ा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविफल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला "ोर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि"लेल्या किक+ग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्Sकल कोSेशन्स आणिण ख्रिLश्चन सायन्स Sेक्स्Sबुक, सायन्स अँड "ेल्थ वि�थ की Sू द स्क्रिस्Qप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ"े.



रवि��ारचा बायबल पाठ, जून 6, 2021
पृष्ठ 8

वि�षय — एकमे� कारण आणिण विनमा�णकर्ताा� दे�

आQमक मानशिसक सूचनेवि�रू�  दररोज  स्�र्ता:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेर्ताा  आणिण
मान�जार्ताीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किक+�ा दुल�क्ष करणे "े या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे कर्ता�व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय "ोईल.

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

_____________________

"ा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविफल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला "ोर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि"लेल्या किक+ग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्Sकल कोSेशन्स आणिण ख्रिLश्चन सायन्स Sेक्स्Sबुक, सायन्स अँड "ेल्थ वि�थ की Sू द स्क्रिस्Qप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ"े.


