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सोनेरी मजकूर:  योहान 7 : 24

"�र�र पाहून न्याय करु नका. तर खरोखर काय बरोबर आहे याची कसून शहाविनशा करुन योग्य प्रकारे न्याय
करा."

उत्तरदायी �ाचन:  2 करिरंथकरांस 10: 3-7 

3 कारण जरी आम्ही जगामध्ये राहत असलो, तरी जगाप्रमाणे लढाई करीत नाही.
4 ज्या शस्त्राने आम्ही लढाई करतो ती जगातल्या शस्त्रांसारखी नाहीत. उलट, त्यांच्यामध्ये दै�ी शक्ति; 

आहे ज्यामळेु शत्रूचे बुरुज नष्ट होतात.
5 आम्ही �ाद आणिण जे दे�ावि�षयीच्या ज्ञानावि�रुद्ध उभे राहते ते नष्ट करतो आणिण प्रत्येक वि�चार पकडून 

त्याला ख्रिEस्ताच्या आज्ञा पाळायला ला�तो.
6 आणिण तुमचा आज्ञाधारकपणा पूणG झाल्या�र आम्ही प्रत्येक आज्ञाभंगाच्या कृतीला क्तिशक्षा करण्यास 

तयार असू.
7 तमु्ही �र�र बघता, जर कोणी तो ख्रिEस्ताचा आहे यावि�षयी खात्री बाळगतो तर त्याने हे लक्षात घ्या�े की

जिजतका तो ख्रिEस्ताचा आहे विततके आम्हीसुद्धा आहोत.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. 1 शमूएल 16: 7 (यहो�ा देखता है)

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविQल्ड ख्रिEश्चन सायन्स चचGने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिEश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसGमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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7 ... तुम्ही बाह्यरुपाला भाळता पण परमेश्वर अंतरंग पाहतो.

2. वियमGया 17 : 5-8, 13, 14

5 परमेश्वर म्हणतो, जे दुसऱ्या लोकां�र वि�श्वास ठे�तात, त्यांचे �ाईट होईल. सामर्थ्यायाGसाठी जे दुसऱ्या�र 
वि�संबतात, त्याचे भले होणार नाही. का? कारण त्यांनी परमेश्वरा�र वि�श्वास ठे�णे सोडून दिदले.

6 ते लोक �ाळ�ंटातील झुडुपाप्रमाणे होत. विनजGन, उष्ण आणिण कोरड्या � �ाईट जमिमनी�रील 
झुडुपाप्रमाणे ते आहेत. दे� विकती भले करु शकतो, ह्याची त्या झुडुपाला जाणी� नाही.

7 परंतु परमेश्वरा�र वि�श्वास ठे�णाऱ्या�र कृपादृष्टी होईल. का? कारण परमेश्वर वि�श्वासास प्रात्र आहे, 
ह्याची दे� त्याला प्रमिचती देईल.

8 तो माणूस पाण्याज�ळ असलेल्या �ृक्षाप्रमाणे बळकट होईल. त्या झाडाची मुळे लांब असल्याने त्याला 
पाणी मिमळतेच. उष्ण दिद�सांचे त्याला भय नसते. त्याची पाने नेहमीच विहर�ी असतात. एखाद्या �षg 
पाऊस पडला नाही, तरी त्याला चिचंता नसते. त्याला नेहमीच Qळे धरतात.

13 परमेश्वरा, तू इस्राएलचे आशास्थान आहेस. तू पाण्याच्या जिज�ंत झऱ्याप्रमाणे आहेस. जो परमेश्वराला 
अनुसरणे सोडेल, त्याला लाज�ले जाईल आणिण त्याचे आयुष्य अल्प असेल.

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

3. मत्तय 8 : 5-10, 13

5 येशू कQणGहूम शहरास गेला. जेव्हा त्याने शहरात प्र�ेश केला, तेव्हा एक सेनामिधकारी 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 सेनामिधकारी म्हणाला, प्रभु आपण माझ्या घरी या�े इतकी माझी योग्यता नाही. आपण Q; 

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

अनेक क्तिशपाई 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.

10 येशूने जेव्हा हे ऐकले तेव्हा त्याला आश्चयG �ा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 सेनामिधकाऱ्याला म्हणाला, जा, तू जसा वि�श्वास धरलास तसे होईल. आणिण त्याच क्षणी 
त्याचा नोकर बरा झाला.

4. योहान 12 : 37-46

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविQल्ड ख्रिEश्चन सायन्स चचGने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिEश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसGमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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37 येशूने इतके चमत्कार त्यांच्यासमोर केलेले असतानाही ते त्याच्या�र वि�श्वास ठे�ीनात.
38 यासाठी की, यशया संदेष्टेयाचे �चन पूणG व्हा�े: प्रभु, आमच्या संदेशा�र कोणी वि�श्वास ठे�ला आहे. 

आणिण प्रभूचा हस्तप्रताप कोणास प्रगट झाला आहे?
39 या कारणासाठी त्यांनी वि�श्वास ठे�ला नाही, जसे यशया एके दिठकाणी म्हणतो,
40 त्यांनी डोळ्यांनी पाहू नये, � अंत:करणाने समजू नये, विQरू नये � मी त्यांना बरे करू नये म्हणून त्याने 

त्यांचे डोळे आंधळे केले आणिण त्यांचे अंत:करण कठीण केले आह.े
41 यशया असे म्हणाला, कारण त्याने त्याचे गौर0� पाविहले आणिण तो त्याच्यावि�षयी बोलला.
42 तरीही अमिधकाऱ्यातील पुष्कळंाानी त्याच्या�र वि�श्वास ठे�ला. पण आपणांस सभास्थानाच्या बाहेर 

घाल�ू नये म्हणून परुश्यांमळेु त्यांनी हे पत्करले नाही.
43 कारण त्यांना दे�ाच्या गौर�ापेक्षा मनुष्याकडील गौर� अमिधक आ�डले.
44 तेव्हा येशू मोठ्याने बोलला, जो माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो तो माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो असे नाही, तर 

ज्याने मला पाठवि�ले त्याच्या�र वि�श्वास ठे�तो.
45 आणिण जो मला पाहतो, तो ज्याने मला पाठवि�ले त्याला पाहतो.
46 मी प्रकाश असा जगात आलो आहे. यासाठी की जो कोणी माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो त्याने अंधारात राहू 

नये.

5. मत्तय 23 : 1-3, 23, 24, 26, 27 (च्या साठी), 28

1 मग येशू लोकांशी � त्याच्या क्तिशष्यांशी बोलला, तो म्हणाला,
2 विनयमशास्त्राचे क्तिशक्षक � परूशी यांना मोशेच्या विनयमशास्त्राचे स्पष्टीकरण करण्याचे अमिधकार आहेत.
3 म्हणून ते जसे सांगतात तसे तुम्ही करा. पण ते जसे करतात तसे करू नका. मी असे म्हणतो याचे 

कारण ते बोलतात पण त्याप्रमाणे करत नाहीत.
23 परूश्यांनो, विनयमशास्त्राच्या क्तिशक्षकांनो, तमु्ही दु:खी व्हाल. तमु्ही ढोंगी आहात! तुमचे जे काही आहे 

त्याचा दशांश तुम्ही दे�ाला देता- पुदिदना, शेप, जिजरे यांचा देखील दंशाश देता. पण विनयमशास्त्राच्या 
महत्त्�ाच्या गोष्टी म्हणजे- न्यायाने �ागण,े दया दाखवि�णे � प्रामाणिणकपणे �ागणे हे तमु्ही पाळत नाही. 
या गोष्टी तमु्ही केल्या पाविहजेत � तसेच इतरही केल्या पाविहजेत.

24 तमु्ही आंधळे �ाटाडे आहात. जो पाण्याने भरलेल्या प्याल्यातून माशी बाजूला करतो � उंटासह पाणी 
विपऊन टाकतो त्याच्यासारखे तुम्ही चष्टी तुमह् तुा्पण

26 अहो परुश्यांनो, तमु्ही आंधळे आहात! अगोदर तुमची �ाटी आतून घासा � धु�ा म्हणजे ती बाहेरून 
देखील खरोखर साQ होईल.

27 ... रंगसQेदी केलेल्या कबरांसारखे तुम्ही आहात. त्या �रून चांगल्या दिदसतात पण आतून मेलेल्या 
माणसांच्या हाडांनी भरल्या आहेत.

28 तुमचेही तसेच आहे. लोक तुमच्याकडे पाहतात आणिण तमु्ही चांगले आहात असे त्यांना �ाटते. पण 
तमु्ही आतून ढोंग � दुष्टपणा यांनी भरला आहात.

6. 2 करिरंथकरांस 5: 6-8, 16-18 (ला 2nd,)

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविQल्ड ख्रिEश्चन सायन्स चचGने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिEश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसGमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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6 म्हणून आम्हांला नेहमीच वि�श्वास असतो आणिण माहीत असते की, जोपयzत आम्ही या शरीरात राहत 
आहोत, तोपयzत आम्ही प्रभुपासून दूर आहोत.

7 आम्ही वि�श्वासाने जगतो, जे बघतो त्याने
8 आम्हांला वि�श्वास आहे, मी म्हणतो, आणिण शरीरापासून दूर राहण्याचे आम्ही पसंत करु. आणिण 

प्रभुसंगती राहू.
16 म्हणून आतापासून जविगक दृष्टीकोनातून आम्ही कोणाला मानत नाही, तरी एकेकाळी आम्ही ख्रिEस्ताला 

अशाप्रकारे मानले. पण आता आम्ही तसे करीत नाही.
17 म्हणून, जर कोणी ख्रिEस्तामध्ये आहे, तर तो न�ी उत्पक्तित्त आहे. जुने गेल आह.े न�ीन आले आहे!
18 हे स�G दे�ापासून आहे त्याने ख्रिEस्ताद्वारे आमच्याशी स्�त:चा समेट केला आणिण आम्हांला समेटाची से�ा

दिदली.

7. 2 करिरंथकरांस 6: 14-18

14 जे तुमच्या बरोबरीचे नाहीत त्यांच्याबरोबर एका जु�ाखाली एकत्र येऊ नका. नाहीतर नीवितमान � 
दुष्टपणा यात काय Qरक उरला? किकं�ा प्रकाश � अंधार यात कोणते साम्य आहे?

15 ख्रिEस्त आणिण बक्तिलयालयांचा सलोखा कसा होणार? वि�श्वासणाऱ्याचा अवि�श्वासणाऱ्या बरोबर काय 
सारखेपणा आहे?

16 दे�ाचे मंदिदर आणिण मूर्तितं यांच्या मान्यता एक कशा असतील? कारण आम्ही जिज�ंत दे�ाचे मदंिदर आहोत,
ज्याप्रमाणे दे�ाने म्हटले आहे: मी त्यांच्याबरोबर राहीन, आणिण त्यांच्याबरोबर चालेन, मी त्यांचा दे� 
होईन आणिण ते माझे लोक होतील.

17 म्हणून त्यांच्यामधून बाहेर या आणिण स्�त:ला त्यांच्यापासून �ेगळे करा. प्रभु म्हणतो, अशुद्ध �स्तूला 
स्पशG करु नका, आणिण मी तुम्हांला स्�ीकारीन.

18 मी तुम्हांला विपता असा होईन, तमु्ही माझी मुले � कन्या व्हाल, असे स�GसमथG प्रभु म्हणतो

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 472 : 24 (स�G)-26, 30-3

स�G �ास्त� दे� आणिण त्याच्या विनर्मिमंतीमध्ये आहे,  सुसं�ादी आणिण शाश्वत आहे.  तो जे विनमाGण करतो ते
चांगले आहे आणिण जे काही बन�ले आहे ते तो बन�तो. … आपण ख्रिEश्चन शास्त्रात क्तिशकतो की नश्वर मन
किकं�ा शरीराचा स�G सुसंगतपणा हा भ्रम आहे, �ास्तवि�क आणिण एकसारखा �ाटत असला तरी �ास्तवि�कता
किकं�ा ओळख नाही.

2. 243 : 32-6

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविQल्ड ख्रिEश्चन सायन्स चचGने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिEश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसGमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दे� चांगला आणिण स�G अस्तिस्तत्�ाचा झरा असल्याने, तो नैवितक किकं�ा शारीरिरक वि�कृती विनमाGण करत 
नाही; म्हणून अशी वि�कृती खरी नाही, परंतु एक भ्रम आह,े त्रुटीचे मृगजळ आहे. दै�ी वि�ज्ञान हे भव्य 
तर्थ्याय प्रकट करते. त्यांच्या आधारा�र येशूने जी�न दाख�ले, कधीही भीती बाळगली नाही किकं�ा 
कोणत्याही स्�रूपात त्रुटीचे पालन केले नाही.

3. 250 : 6-13

नश्वर अस्तिस्तत्� हे एक स्�प्न आहे; नश्वर अस्तिस्तत्�ाला �ास्तवि�क अस्तिस्तत्� नाही, परंतु "तो मी आहे" असे 
म्हणतो. आत्मा हा अहंकार आहे जो कधीही स्�प्न पाहत नाही, परंतु स�G गोष्टी समजतो; जे कधीही चुकत 
नाही, आणिण कधीही जागरूक असते; जे कधीही वि�श्वास ठे�त नाही, परंतु जाणते; जो कधी जन्माला येत 
नाही आणिण कधीच मरत नाही. अध्यास्तित्मक माणूस हा या अहंकाराची उपमा आहे. मनषु्य दे� नाही, परंतु 
सूयाGकडून येणाऱ्या प्रकाशाच्या विकरणाप्रमाणे, मनषु्य, दे�ाचा परिरणाम, दे� प्रवितकिबंविबत करतो.

4. 512 : 21-25

एका मनाच्या अनंत घटकांपासून स�G प्रकार, रंग, गुण�त्ता आणिण प्रमाण विनमाGण होते आणिण हे मानक्तिसक 
आहेत, प्रामुख्याने आणिण दुसरे. त्यांचा आध्यास्तित्मक स्�भा� के�ळ आध्यास्तित्मक सं�ेदनांद्वारे ओळखला जातो.

5. 21 : 25-10

पदाथाGशी सहानुभूती असल्याने, प्रापंमिचक मनुष्य चुका आणिण कॉल ऑQ एरर�र आहे, आणिण त्याकडे 
आकर्तिषंत होईल. तो आनंद प्र�ासासाठी पणिश्चमेकडे जाणाऱ्या प्र�ाशासारखा आहे. कंपनी मोहक आहे आणिण 
आनदं रोमांचक आहे. सहा दिद�स सूयाGचे अनुसरण केल्यानंतर, तो सातव्या दिदशेने पू��कडे �ळतो, जर तो 
Q; स्�त: ला योग्य दिदशेने जात असल्याची कल्पना करू शकतो तर समाधानी आहे. त्याच्या जिझगझॅग 
कोसGबद्दल लाज �ाटून, तो काही हुशार यात्रेकरंूचा पासपोटG उधार घेईल, याचा वि�चार करून योग्य रस्ता 
शोधणे आणिण त्याचे अनुसरण करणे.

पाप आणिण माQीच्या आशेच्या दरम्यान पेंडुलम सारखे स्पंदन, - स्�ाथG आणिण कामुकता यामळेु सतत मागे 
पडणे, - आपली नैवितक प्रगती मदं होईल. ख्रिEस्ताच्या मागणीला जागून, मनषु्यांना दुःखाचा अनुभ� येतो. 
यामळेु ते, बुडणारे पुरुष म्हणून, स्�तःला �ाच�ण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करतात; आणिण ख्रिEस्ताच्या मौल्य�ान 
प्रमेाद्वारे या प्रयत्नांना यश प्राप्त झाले आहे.

6. 298 : 8-24

ज्याला भौवितक इदंि�य म्हटले जाते ते के�ळ एक नश्वर तात्पुरत्या गोष्टीची तUार करू शकते, तर 
आध्यास्तित्मक भा�ना के�ळ सत्याची साक्ष देऊ शकते. भौवितक अथाGने, ख्रिEश्चन वि�ज्ञानाने ही भा�ना दुरुस्त 
होईपयzत अ�ास्त� �ास्तवि�क आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविQल्ड ख्रिEश्चन सायन्स चचGने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिEश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसGमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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आध्यास्तित्मक भा�ना, भौवितक इदंि�यांच्या वि�रोधाभास, अंतज्ञाGन, आशा, वि�श्वास, समज, Qल, �ास्तवि�कता 
यांचा समा�ेश आहे. भौवितक �व्य हा वि�श्वास व्य; करतो की मन पदाथाGत आहे. हा मान�ी वि�श्वास, आनदं 
आणिण दुःख, आशा आणिण भय, जी�न आणिण मृत्यू यांच्यातील पयाGयी, मत्यG किकं�ा अ�ास्त� सीमेच्या 
पलीकडे कधीही पोहोचत नाही. जेव्हा �ास्तवि�क प्राप्त होते, ज्याची वि�ज्ञानाद्वारे घोषणा केली जाते, तेव्हा 
आनदं यापुढे थरथरत नाही, किकं�ा आशा Qस�णूक नाही. आध्यास्तित्मक कल्पना, जसे की संख्या आणिण 
नोट्स, तत्त्�ापासून सुरू होतात आणिण भौवितक�ादी वि�श्वास मान्य करत नाहीत. आध्यास्तित्मक कल्पना 
त्यांच्या दै�ी मूळ, दे� आणिण अस्तिस्तत्�ाच्या आध्यास्तित्मक भा�नेकडे नेतात.

7. 359 : 29-21

ख्रिEश्चन शास्त्रज्ञ आणिण वि�रोधक हे दोन कलाकारांसारखे असतात. एक म्हणतो: "माझ्याकडे आध्यास्तित्मक 
आदशG आहेत, अवि�नाशी आणिण गौर�शाली. जेव्हा इतर त्यांना माझ्याप्रमाणे पाहतात, त्यांच्या खऱ्या 
प्रकाशात आणिण प्रमेाने, - आणिण हे जाणून घ्या की हे आदशG �ास्तवि�क आणिण शाश्वत आहेत कारण 
सत्यापासून काढलेले आहेत, - त्यांना आढळेल की काहीही नाही �ास्तवि�क काय आहे याचा अचूक अंदाज 
घेऊन हर�ले आणिण स�G जिजंकले. "

दुसरा कलाकार उत्तर देतो: "तमु्ही माझा अनुभ� चुकीचा मानता. मानक्तिसक आणिण भौवितक दोन्ही 
गोष्टींक्तिश�ाय माझे कोणतेही वि�चार-आदशG नाहीत. हे खरे आहे की भौवितकता या आदशाzना अपूणG आणिण 
वि�नाशकारी बन�ते; तरीही मी तुझ्यासाठी, माझ्या देण्याकरिरता माझी दे�ाणघे�ाण करणार नाही. मला 
इतका �ैयक्ति;क आनदं आहे, आणिण ते इतके धक्कादायक नाही. त्यांना कमी आत्मत्याग आ�श्यक आहे 
आणिण आत्मा दृष्टीपासून दूर ठे�तो. क्तिश�ाय, मला माझे जुने क्तिसद्धांत किकं�ा मान�ी मते गमा�ण्याची कल्पना 
नाही. "

विप्रय �ाचकहो, तुमच्यासाठी कोणते मन-मिचत्र किकं�ा बाह्य वि�चार �ास्तवि�क असतील,-भौवितक किकं�ा 
आध्यास्तित्मक? दोन्ही तुमच्याकडे असू शकत नाहीत. तमु्ही तुमचा स्�तःचा आदशG समोर आणत आहात. हा 
आदशG एकतर ऐविहक किकं�ा शाश्वत आहे. एकतर आत्मा किकं�ा �व्य हे तमुचे मॉडेल आहे. आपण दोन मॉडेल
ठे�ण्याचा प्रयत्न केल्यास, आपल्याकडे व्या�हारिरकपणे कोणतेही नाही. घड्याळातल्या पेंडुलम प्रमाण,े 
तमु्हाला पुढे -मागे Qेकले जाईल, पदाथाGच्या कड्यांना मारून आणिण �ास्तवि�क आणिण अ�ास्त� यांच्यामध्ये 
डोलत रहा.

8. 227 : 21-10

ख्रिEश्चन वि�ज्ञान स्�ातंत्र्याचे मानक उंचा�ते आणिण रडते: "माझे अनुसरण करा! आजारपण, पाप आणिण 
मृत्यूच्या बंधनातून पळून जा!" येशूने मागG मिचन्हांविकत केला. जगातील नागरिरकांनो, "दे�ाच्या मुलांचे 
गौर�शाली स्�ातंत्र्य" स्�ीकारा आणिण मु; व्हा! हा तुमचा दै�ी अमिधकार आहे. दै�ी विनयमाच्या नव्हे तर 
भौवितक इदंि�यांच्या भ्रमाने तुम्हाला बांधून ठे�ले आहे, तुमचे मु; अ�य� अडक�ले आहेत, तुमची क्षमता 
अपंग केली आहे, तुमच्या शरीराला कमकु�त केले आहे आणिण तुमच्या अस्तिस्तत्�ाची गोळी वि�कृत केली आह.े

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविQल्ड ख्रिEश्चन सायन्स चचGने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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जर दे�ाने मनुष्या�र शासन करण्यासाठी भौवितक कायदे स्थापन केले असते, ज्याच्या आज्ञाभंगामळेु मनुष्य 
आजारी पडला असता, तर येशूने त्या कायद्यांचा थेट वि�रोध करून आणिण स�G भौवितक परिरस्थिस्थतीच्या 
वि�रोधात उपचार करून त्याकडे दुलGक्ष केले नसते.

रोगाचा संसगG किकं�ा मत्यG मनाच्या वि�क्तिशष्ट �ैक्तिशष्ठ्ये जर हे महान सत्य क्तिशकले गेले तर अशक्य होईल, - 
म्हणजे, विनष्पाप काहीही अस्तिस्तत्�ात येऊ शकत नाही, कारण जी�न हा दे� आहे. आनु�ंक्तिशकता हा मत्यG 
वि�श्वासासाठी क्तिसद्धांत माडंण्यासाठी एक वि�पुल वि�षय आहे; परंतु जर आपण हे क्तिशकलो की हक्काक्तिश�ाय 
काहीही खरे नाही, तर आपल्याला धोकादायक �ारसा मिमळणार नाही आणिण शारीरिरक आजार नाहीसे 
होतील.

9. 403 : 14-20

नश्वर अस्तिस्तत्� ही स्�त: ची Qस�णुकीची स्थिस्थती आहे आणिण अस्तिस्तत्�ाचे सत्य नाही हे समजल्यास आपण 
परिरस्थिस्थतीला आज्ञा देता. नश्वर मन सतत नश्वर शरीरा�र चुकीच्या मतांचे परिरणाम विनमाGण करत असते; 
आणिण हे असेच चालू राहील, जोपयzत मत्यG त्रटुी सत्य द्वारे त्याच्या काल्पविनक श;ींपासून �ंमिचत राहणार 
नाही, जो मत्यG भ्रमाच्या जालीम जालाला दूर करतो.

10.   208 : 20-24

चला आपण �ास्तवि�क आणिण शाश्वत गोष्टी क्तिशकूया आणिण आत्म्याच्या राज्यासाठी, स्�गाGचे राज्य तयार 
करूया - सा�Gवित्रक सुसं�ादाचे राज्य आणिण शासन, जे हर�ले जाऊ शकत नाही आणिण कायमचे अदृश्य राहू 
शकत नाही.

दैविनक कतGव्ये

मेरी बकेर एडी यांनी

रोजची प्राथGना

दररोज प्राथGना करणे हे या चचGमधील प्रत्येक सदस्याचे कतGव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�G पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स�G मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चचG मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविQल्ड ख्रिEश्चन सायन्स चचGने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिEश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसGमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�षय — अ�ास्त�

द मदर चचGच्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयक्ति;क आस;ीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रेम एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रिEश्चन �ैज्ञाविनक पे्रमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनदंा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चचGमधील सदस्यांनी
दररोज स�G प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनंदा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागाGने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथGना
करा�ी.

चचG मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कतGव्याची सतकG ता

आUमक मानक्तिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .ा्या वि�सरणे किकं�ा दुलGक्ष करणे हे या चचGमधील प्रत्येक सदस्याचे कतGव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चचG मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविQल्ड ख्रिEश्चन सायन्स चचGने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिEश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसGमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


