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सोनेरी मजकूर:  योहान 11: 40

“जर तू वि�श्वास धरशील तर दे�ाचे गौर� पाहशील, असे मी तुला सांविगतले नव्हते काय?” - ख्रि)स्त येशू

उत्तरदायी �ाचन:  2 राजे 6: 15-17
रोमकरांस 1: 17, 19, 20
सफन्या 3: 15 

15 अलीशाचा से�क पहाटे उठला आणि0 बाहेर येऊन पाहतो तो, रथघोडे यांसह नगराभो�ती सैन्य 
पसरलेले.अलीशाचा से�क अलीशाला म्ह0ाला, स्�ामी, आता आप0 काय करायचे?

16 अलीशा म्ह0ाला, घाबरु नको! अरामच्या सैन्यापेक्षा आपले सैन्य विकती तरी मोठे आहे!
17 आणि0 अलीशाने प्राथ<ना केली. तो म्ह0ाला, परमेश्वर, माझ्या से�काचे डोळे उघड म्ह0जे त्याला नीट 

दिदसेल. परमेश्वराने त्या से�काचे डोळे उघडले. तेव्हा त्याला अलीशाच्या भो�ती अग्रीचे घोडे आणि0 रथ 
डोंगरा�र पसरलेले दिदसले.

17 कार0 सु�ातCमध्ये दे�ाचे विनवितमत्� ते वि�श्वासापासून वि�श्वास असे प्रगट झाले आहे.
19 हे असे होत आहे कार0 दे�ावि�षयीचे ज्ञान त्यांच्यात दिदसून येते � दे�ाने ते त्यांना दाख�ून दिदले आहे.
20 जगाच्या विनर्मिमIतीपासून दे�ाचे अदृश्य गु0, त्याचे सनातन सामर्थ्यय< � त्याचे दे�प0 हे दे�ाने ज्या गोष्टी 

विनमा<0 केल्या त्या�रुन प्रगट होतात. आणि0 जर तुम्हांला हे कळत नाही, तर ह्याचे तुम्हांला कसलेच 
समथ<न करता ये0ार नाही.

15 इस्राएलचा राजा, परमेश्वर तुझ्याबरोबर आहे. आता तुला को0त्याही अरिरष्टाची काळजी करण्याचे 
कार0 नाही.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि)श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकIग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि0 ख्रि)श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. स्तोत्रसंविहता 119: 12, 18

12 परमेश्वरा, तुझे कल्या0 असो मला तुझे विनयम लिशक�.
18 परमेश्वरा, माझे डोळे उघड मला तुझ्या लिशक�0ीकडे बघू दे आणि0 तू केलेल्या अद्भतु गोष्टीबद्दल �ाचू 

दे.

2. यशया 60: 2-4 (ला 1st :), 18-20

2 आता अंधाराने जग व्यापले आहे आणि0 लोक अंधारात आहेत. प0 परमेश्वराचा प्रकाश तुझ्या�र पडेल,
त्याची प्रभा तुझ्या�र पसरेल.

3 राष्ट्रे तुझ्या प्रकाशाकडे येतील. राजे तुझ्या तेजस्�ी प्रकाशाकडे येतील.
4 तुझ्या सभो�ती पाहा! बघ, लोक तुझ्या भो�ती जमून तुझ्याकडे येत आहेत.
18 तुझ्या देशात पनु्हा कधीही किहIसेची �ाता< ऐकू ये0ार नाही. लोक तुझ्या देशा�र पुन्हा कधीही चढाई 

कर0ार नाहीत. आणि0 तुला लुट0ार नाहीत. तू तुझ्या �ेशीला तार0 आणि0 तुझ्या दर�ाजांना स्तुती 
अशी ना�े देशील.

19 या पुढे तुला रात्रदंिद�स चंद्र सूय< नव्हे तर परमेश्वर प्रकाश देईल. परमेश्वर तुझा चिचरकालाचा प्रकाश 
होईल. तुझा दे�च तुझे �ैभ� असेल.

20 तुझा ‘सूय<’ कधी मा�ळ0ार नाही आणि0 चंद्राचा क्षय हो0ार नाही. कार0 परमेश्वर तुझा अक्षय प्रकाश 
असेल. तुझा दु:खाचा काळ संपेल.

3. 2 करिरIथकरांस 4: 1-4, 6, 17, 18

1 म्ह0ून दे�ाच्या दयेद्वारे आम्हाला ही से�ा चिमळाली आहे, आम्ही धीर सोडत नाही.
2 तर आम्ही लज्जास्पद गुप्त गोष्टी सोडून दिदल्या आहेत, आम्ही कपटाने �ागत नाही. आणि0 कपटदृष्टीने 

दे�ाच्या �चनाचा उपयोग करीत नाही, तर दे�ासमोर खरेप0 प्रगट करण्यास आम्ही आप0ांसमोर स�< 
लोकांच्या सदस्दवि��ेकबुख्रिध्दला पटवि�तो.

3 आणि0 जरी आमचे शुभ�त<मान आ�र0 घातलेले आहे, जे नाश पा�त आहेत अशांसाठी ते आच्छादिदत 
आहे.

4 या जगाच्या दे�ाने अवि�श्वास0ाऱ्यांची मने आंधळी केली आहेत. यासाठी की ख्रि)स्ताच्या गौर�ी 
सु�ातCचा प्रकाश त्यांना पाहता येऊन नये. जो दे�ाच्या प्रवितमेचा आहे.

6 कार0 दे�, जो म्ह0ाला, अंधारातून प्रकाश हो�ो. त्याने तो प्रकाश, आमच्या अंत:कर0ात ख्रि)स्ताच्या 
चेहेऱ्यात दे�ाच्या गौ�ाच्या ज्ञानात दाख�ा�ा.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि)श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकIग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि0 ख्रि)श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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17 कार0 आमची हलकी � क्षणि0क दु:खे ही आमच्यासाठी अनंतकळचे गौर� चिमळ�ीत आहेत, जे 
दु:खापेक्षा विकतीतरी मोठे आह.े

18 म्ह0ून आम्ही ज्या गोष्टी कायमस्�रुपात दिदसत नाहीत वितकडे आमचे डोळे ला�ीत नाही प0 जे दिदसत 
नाही, प0 अवि�नाशी आहे त्याकडे डोळे ला�तो. कार0 जे दिदसते ते क्षणि0क आहे, प0 जे दिदसत 
नाही, ते अनंतकालीक आहे.

4. योहान 4: 46-53

46 येशू पुन्हा गालीलातील काना गा�ाला भेट देण्यास गेला. काना गा�ीच येशूने पाण्याचे द्राक्षारसात 
रुपांतर केले होते. तेथे राजाचे जे मुख्य आचिधकारी होते त्यापैकी एक आचिधकारी कफ0<हूम नगरात 
राहत होता, या मा0साचा मुलगा आजारी होता.

47 येशू यहूदीयातून आला आहे आणि0 आता तो गालीलातच आहे हे त्या अचिधकाऱ्याने ऐकले. म्ह0ून तो 
मनषु्य येशूकडे काना गा�ी गेला. येशूने कफ0<हूम तेथे येऊन आपल्या मुलाला बरे करा�े म्ह0ून त्याने 
याचना केली. कार0 त्याचा मुलगा ज�ळज�ळ मेला होता.

48 येशू त्याला म्ह0ाला, चमत्कार आणि0 अदभुत कामे पाविहली तरच तमु्ही लोक माझ्या�र वि�श्वास ठे�ाल.
49 राजाचा अचिधकारी म्ह0ाला, 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 मनषु्य घरी गेला.
51 तो घरी चाललेला असताना �ाटेतच त्याचे नोकर त्या मा0साला भेटले. त्यांनी त्याला सांविगतले, तुमचा 

मुलगा बरा आहे.
52 त्या मनुष्याने वि�चारले, माझ्या मुलाला कधीपासून बरे �ाटू लागले? नोकर म्ह0ाले, काल दुपारी एक 

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

माहीत होते. म्ह0ून त्याने � त्याच्या घरातील स�ाvनी येशू�र वि�श्वास ठे�ला.

5. योहान 8: 2, 12, 32

2 दुसऱ्या दिद�शी सकाळीच येशू परत मंदिदरात गेला. स�< लोक येशूकडे आले. येशू बसला आणि0 त्याने 
लोकांना लिशक्ष0 दिदले.

12 नंतर येशू पुन्हा लोकांशी बोलू लागला. तो म्ह0ाला, मी जगाचा प्रकाश आहे, जो माझ्यामागे येतो तो 
कधीही अंधारात राह0ार नाही. त्या मा0साज�ळ जी�न दे0ारा प्रकाश राहील.

32 मग सत्य काय आहे हे तुम्हांला समजेल. आणि0 सत्य तुम्हांला मोकळे करील.

6. योहान 9: 1-3, 6, 7, 39-41

1 येशू चालला असताना त्याने एक आंधळा मनषु्य पाविहला. हा मनषु्य त्याच्या जन्मापासूनआंधळा होता.
2 येशूच्या लिशष्यांनी त्याला वि�चारले, गुरुजी, हा मनुष्य आंधळा जन्मला. परंतु तो को0ाच्या पापामुळे 

आंधळा जन्मला? त्याच्या स्�त:च्या का त्याच्या आई�चिडलांच्या पापामुळे?

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि)श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकIग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि0 ख्रि)श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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3 येशूने उत्तर दिदले, त्याच्या स्�त:च्या पापामुळे अगर त्याच्या आई�डीलांच्या पापामुळे हा आंधळा झाला 
नाही. मी याला बरे करताना लोकांना दे�ाचे सामर्थ्यय< दाखवि�ता या�े म्ह0ून हा आंधळा जन्मला.

6 असे बोलल्यानंतर, येशू माती�र थंुकला. त्याने त्या थंुकीने चिचखल केला, आणि0 त्या चिचखलाचा गोळा 
करुन त्याने त्या मा0साच्या डोळ्यां�र ठे�ला.

7 मग येशूने त्या मनषु्याला सांविगतले, जाऊन लिशलोह तळ्यात डोळे धू. (लिशलोह म्ह0जे पाठवि�लेला) 
म्ह0ूने तो मनुष्य त्या तळ्यापाशी गेला. त्याने डोळे धुतले आणि0 तो परत आला, तेव्हा त्याला चांगले 
दिदसू लागले होते.

39 येशू म्ह0ाल, जगाचा न्याय व्हा�ा म्ह0ून मी जगात आलो आहे. मी आलो आहे तो यासाठी की, जे 
आंधळे आहेत त्यांना दिदसा�े. आणि0 आम्हांला पाहता येते असे �ाट0ारे आंधळे व्हा�ेत.

40 परुश्यांतील काही ज0 येशूच्या आजूबाजूला होते. त्यांनी येशूला हे बोलताना ऐकले. आणि0 त्यांनी 
वि�चारले, काय, आम्हीसुद्धा आंधळे आहोत असे तुला म्ह0ायचे आहे काय?

41 येशू म्ह0ाला, तमु्ही जर खरोखरच आंधळे असता, तर तमु्ही पापाबद्दल दोषी ठरला नसता. परंतु 
‘आम्हांस दिदसते’ असे तुम्ही म्ह0ता म्ह0ून तमु्ही दोषी आहात.

7. 1 कुरिरन्थिन्थयों 2: 5 (आपले), 9, 10, 12

5 ... तुमचा वि�श्वास मान�ी ज्ञाना�र नव्हे तर दे�ाच्या सामर्थ्यय<�र असा�ा.
9 परंतु ज्याप्रमा0े पवि�त्र शास्त्र म्ह0ते, डोळ्यांनी पाविहले नाही, कानांनी ऐकले नाही, आणि0 मनुष्याच्या 

अंत:कर0ाने जे उपजवि�ले नाही, ते दे�ाने त्याच्या�र प्रमे कर0ाऱ्यांसाठी तयार केले आहे.
10 परंतु दे�ाने ते आत्म्याच्या द्वारे आप0ांस प्रकट केले आहे. कार0 आत्मा हा प्रत्येक गोष्टीचा शौध घेतो, 

ए�ढेच नव्हे तर तो दे�ाच्या सखोलतेच्या गुप्ततेचाही शोध घेतो.
12 परंतु आम्हांला जगाचा आत्मा चिमळाला नाही, तर दे�ापासूनचा आत्मा चिमळाला आहे. यासाठी की, 

दे�ाने ज्या गोष्टी फुकट दिदल्या आहेत त्यांचे आम्हांला ज्ञान व्हा�े.

8. कलस्सैकरांस 1: 13, 16, 21, 26, 27

13 दे�ाने अंधाराच्या अचिधपत्यापासून आमची सुटका केली आणि0 त्याच्या विप्रय पुत्राच्या राज्यात आ0ले.
16 कार0 स्�गा<त आणि0 पृर्थ्य�ी�र स�< काही त्याच्या सामर्थ्यया<ने विनमा<0 केले गेले. जे काही दृश्य आहे आणि0

जे काही अदृश्य आहे, सिसIहासने असोत किकI�ा सामर्थ्यय< असो, सत्ताधीश असोत किकI�ा अचिधपती असोत 
स�< काही त्याच्याद्वारे विनमा<0 केले गेले.

21 एके काळी तमु्ही परके होता आणि0 तुमच्या वि�चारांमुळे आणि0 तमुच्या दुष्ट कृत्यांमळेु तुम्ही दे�ाचे शत्रू 
होता.

26 हा संदेश एक रहस्य आहे, जे अनेक युगांपासून आणि0 अनेक विपढ्यांपासून लप�ून ठे�ले होते. परंतु 
आता ते दे�ाने त्याच्या लोकांना माहीत करुन दिदले आहे.

27 दे�ाला त्याच्या लोकांना माहीत करुन द्यायचे होते की, वि�देशी लोकांमध्ये या �ैभ�ी रहस्याची संपत्ती 
ख्रि)स्त येशू जो तमु्हांमध्ये आहे आणि0 जो दे�ाच्या गौर�ामध्ये सहभागी होण्याची आमची आशा आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि)श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकIग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि0 ख्रि)श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�ज्ञान आणि0 आरोग्य

1. 472 : 24 (स�<)-26

स�< �ास्त� दे� आणि0 त्याच्या विनर्मिमIतीमध्ये आहे, सुसं�ादी आणि0 शाश्वत आहे. तो जे विनमा<0 करतो ते 
चांगले आहे आणि0 जे काही बन�ले आहे ते तो बन�तो.

2. 242 : 9-14

स्�गा<त जाण्याचा एक माग< आहे, सुसं�ाद आणि0 दै�ी वि�ज्ञानातील ख्रि)स्त आपल्याला हा माग< दाख�तो. 
चांगले, दे� आणि0 त्याचे प्रवितकिबIब यालिश�ाय इतर को0तीही �ास्तवि�कता जा0ून घे0े नाही-जी�नाची इतर 
चेतना नस0े आणि0 तथाकलिथत �ेदना आणि0 इदंिद्रयांच्या सुखापेक्षा श्रेष्ठ हो0े.

3. 325 : 2-9

ज्याला  चांगल्याची  खरी  कल्पना  आहे  तो  स�<  �ाईट  भा�ना  गमा�तो  आणि0  या  कार0ास्त�  त्याला
आत्म्याच्या अमया<द �ास्त�ात प्र�ेश केला जातो. असा एक जी�नात राहतो, - जी�नाला आधार देण्यास
असमथ<  शरीरातून  प्राप्त  झालेले  जी�न  नाही,  परंतु  सत्य,  स्�तःची  अमर  कल्पना  उलगडते.  येशूने
अस्तिस्तत्�ाची खरी कल्पना दिदली, ज्यामुळे नश्वरांना अनंत आशी�ा<द चिमळाले.

4. 264 : 13-19

जसे मनुष्य दे� आणि0 मनषु्याबद्दल अचिधक अचूक दृश्ये चिमळ�तात, सृष्टीच्या बहुवि�ध �स्तू, ज्या पू�� अदृश्य
होत्या, दृश्यमान होतील. जेव्हा आप0 जा0तो की जी�न आत्मा आह,े कधीही किकI�ा पदाथा<त नाही, तेव्हा
ही समज आत्म-पू0<तेमध्ये वि�स्तारेल, स�< दे�ामध्ये, चांगले आणि0 इतर को0त्याही चेतनेची आ�श्यकता 
नाही.

5. 297 : 32 (आजार)-15

आजार, पाप आणि0 मृत्यू ही मान�ी विनष्कषाvची अस्पष्ट �ास्तवि�कता आहे. जी�न, सत्य आणि0 प्रेम ही दै�ी 
वि�ज्ञानाची �ास्तवि�कता आहे. ते वि�श्वासामध्ये उग�तात आणि0 आध्यास्तित्मक समजूतदारप0ाने चमकतात. 
जसा मघे सूय< लप�तो तो वि�झ�ू शकत नाही, त्यामुळे खोटा वि�श्वास काही काळ शांत राहतो अपरिर�त<नीय 
सुसं�ादाचा आ�ाज, प0 खोटा वि�श्वास वि�श्वास, आशा आणि0 फळांनी सशस्त्र वि�ज्ञान नष्ट करू शकत नाही.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि)श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकIग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि0 ख्रि)श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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ज्याला भौवितक इदंिद्रय म्हटले जाते ते के�ळ एक नश्वर तात्पुरत्या गोष्टीची त[ार करू शकते, तर आध्यास्तित्मक 
भा�ना के�ळ सत्याची साक्ष देऊ शकते. भौवितक अथा<ने, ख्रि)श्चन वि�ज्ञानाने ही भा�ना दुरुस्त होईपयvत 
अ�ास्त� �ास्तवि�क आहे.

आध्यास्तित्मक भा�ना, भौवितक इदंिद्रयांच्या वि�रोधाभास, अंतज्ञा<न, आशा, वि�श्वास, समज, फल, �ास्तवि�कता 
यांचा समा�ेश आहे.

6. 335 : 27-28

�ास्तवि�कता आध्यास्तित्मक, सामंजस्यपू0<, अपरिर�त<नीय, अमर, दै�ी, शाश्वत आहे.

7. 212 : 29-3

अस्तिस्तत्�ाची �ास्तवि�कता, त्याची सामान्य वि[या आणि0 स�< गोष्टींचे मूळ हे नश्वर अथा<ने अदृश्य आहेत; तर 
नश्वर वि�श्वासाच्या अ�ास्त� आणि0 अनुकर0ात्मक हालचाली, जे अमर काय<पद्धती आणि0 कृती उलट करतील,
�ास्तवि�क शैलीत आहेत. �ास्तवि�कतेच्या या नश्वर मनाच्या गृविहतकाचा जो को0ी वि�रोधाभास करतो त्याला 
फस�े म्हटले जाते किकI�ा फस�ले गेले असे म्हटले जाते.

8. 28 : 4-8

जर मास्टरने एखाद्या वि�द्यार्थ्यया<ला घेतले नसते आणि0 दे�ाचे अदृश्य सत्य लिशक�ले नसते तर त्याला 
�धस्तंभा�र ख्रिखळले नसते. साविहत्याच्या आकलनामध्ये आत्मा धार0 करण्याचा विनधा<र सत्य आणि0 प्रमेाचा 
छळ कर0ारा आहे.

9. 481 : 7-12

भौवितक भा�ना मनुष्यांना  आत्मा,  दे� समजण्यास मदत करत नाही.  के�ळ आध्यास्तित्मक अथा<ने,  मा0ूस
दे�तेला समजून घेतो आणि0 त्याच्या�र प्रेम करतो. भौवितक इंदिद्रयादं्वारे मनाच्या वि�ज्ञानाचे वि�वि�ध वि�रोधाभास
अदृश्य सत्य बदलत नाहीत, जे कायम अबाचिधत राहत.े

10.   486 : 23-26

दृष्टी, श्र�0, मनषु्याच्या स�< आध्यास्तित्मक सं�ेदना, शाश्वत आहेत. ते हर�ले जाऊ शकत नाहीत. त्यांची 
�ास्तवि�कता आणि0 अमरत्� आत्मा आणि0 समजूतदारप0ामध्ये आहे, पदाथा<त नाही - म्ह0ून त्यांचे स्थायीत्�.

11.   479 : 29-7

पॉल म्ह0तो: "जगाच्या विनर्मिमIतीपासून त्याच्या अदृश्य गोष्टी स्पष्टप0े दिदसतात, बन�लेल्या गोष्टींद्वारे समजल्या 
जातात." (रोमन्स 1. 20.) जेव्हा ख्रि)श्चन वि�ज्ञानात स्तिस्परिरटचा पदाथ< दिदसून येतो, तेव्हा पदाथा<ची शून्यता 
ओळखली जाते. जिजथे दे�ाचा आत्मा आहे, आणि0 दे� नाही असे को0तेही स्थान नाही, �ाईट काहीही बनत 

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि)श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकIग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि0 ख्रि)श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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नाही, - आत्म्याच्या एखाद्या गोष्टीच्या उलट. जर को0तेही आध्यास्तित्मक प्रवितकिबIब नसेल तर फक्त रिरक्ततेचा 
अंधार राहतो आणि0 स्�ग�य रंगछटांचा मागो�ा नाही.

12.   572 : 19-22

प्रकटीकर0 21: 1 मध्ये आप0 �ाचतो: -

आणि0 मी एक न�ीन स्�ग< आणि0 एक न�ीन परृ्थ्य�ी पाविहली: कार0 पविहले आकाश आणि0 पविहली पृर्थ्य�ी 
विनघून गेली; आणि0 आता समुद्र नव्हता.

13.   573 : 3-31

प्रकटीकर0कता< आपल्या अस्तिस्तत्�ाच्या वि�मानात होता, तरीही डोळा जे पाहू शकत नाही ते पाहत होता, - जो 
अना�श्यक वि�चारांना अदृश्य आहे. पवि�त्र लेखनाची ही साक्ष वि�ज्ञानातील �स्तनु्थिस्थतीला कायम ठे�ते, की 
आकाश आणि0 परृ्थ्य�ी एका मान�ी चेतनेला, दे� दे0ारी चेतना अध्यास्तित्मक आहे, तर दुसऱ्यासाठी, अशुद्ध 
मान�ी मन, दृष्टी भौवितक आह.े हे विनर्वि�I�ादप0े दश<�ते की मान�ी मनाच्या संज्ञा काय महत्त्� देतात आणि0 
आत्मा चैतन्याच्या अ�स्था आणि0 अ�स्था दश<�तात.

या �ैज्ञाविनक चेतनेसह आ0खी एक प्रकटीकर0 होते, अगदी स्�गा<तून घोष0ा, स��च्च सुसं�ाद, की दे�, 
सद्भा�नाचे दै�ी तत्त्�, मा0सांबरोबर आहे आणि0 ते त्याचे लोक आहेत. अशाप्रकारे मनषु्य यापुढे एक दयनीय 
पापी म्ह0ून नव्हे तर दे�ाचे आशी�ा<दिदत मूल म्ह0ून ग0ला गेला. का? कार0 सेंट जॉनची स्�ग< आणि0 परृ्थ्य�ीची
शारीरिरक भा�ना नाहीशी झाली होती, आणि0 या खोट्या अथा<च्या जागी अध्यास्तित्मक भा�ना होती, व्यलिक्तपरक 
न्थिस्थती ज्याद्वारे तो न�ीन स्�ग< आणि0 न�ीन परृ्थ्य�ी पाहू शकतो, ज्यामध्ये आध्यास्तित्मक कल्पना आणि0 �ास्त�ाची
चेतना समावि�ष्ट आहे . अस्तिस्तत्�ाच्या या अ�स्थेत पुरुषांना अस्तिस्तत्�ाची अशी ओळख शक्य आहे आणि0 आह,े 
असा विनष्कष< काढण्यासाठी हा शास्त्रीय अचिधकार आहे - की आप0 येथे आणि0 आता मृत्यू, दु: ख आणि0 �ेदना
संपुष्टात येण्यासाठी जागरूक होऊ शकतो. हे खरोखर विनरपेक्ष ख्रि)श्चन वि�ज्ञानाचे पू�ा<नुमान आहे. विप्रय 
रुग्0ांनो, मनापासून घ्या, कार0 अस्तिस्तत्�ाचे हे �ास्त� कधीतरी आणि0 को0त्या ना को0त्या प्रकारे प्रकट 
होईल. यापुढे �ेदना हो0ार नाहीत आणि0 स�< अश्रू पुसले जातील.

14.   208 : 20-24

चला आप0 �ास्तवि�क आणि0 शाश्वत गोष्टी जा0ून घेऊ आणि0 आत्म्याच्या राज्यासाठी, स्�गा<चे राज्य, - 
सा�<वित्रक सुसं�ादाचे राज्य आणि0 विनयम तयार करू, जे गमा�ले जाऊ शकत नाही आणि0 कायमचे अदृश्य राहू 
शकत नाही.

15.   264 : 28-31

जेव्हा आप0 ख्रि)श्चन वि�ज्ञानातील माग< लिशकतो आणि0 मा0साचे आध्यास्तित्मक अस्तिस्तत्� ओळखतो, तेव्हा 
आप0 दे�ाची विनर्मिमIती बघू आणि0 समजून घेऊ - पृर्थ्य�ी आणि0 स्�ग< आणि0 मनषु्याचे स�< �ैभ�.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि)श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकIग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि0 ख्रि)श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�षय — �ास्त�

दैविनक कत<व्ये

मेरी बकेर एडी यांनी

रोजची प्राथ<ना

दररोज प्राथ<ना कर0े हे या चच<मधील प्रत्येक सदस्याचे कत<व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि0 प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणि0 माझ्यापासून स�< पापां�र राज्य करु द्या; आणि0
तुझे शब्द स�< मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि0 त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच< मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच<च्या सदस्यांच्या हेतू किकI�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकI�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रेम एकट्याने मा0सा�र राज्य करते; आणि0 एक ख्रि)श्चन �ैज्ञाविनक पे्रमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबIविबत करते, पापाची किनIदा करते, खरा बंधुता, दानशूरप0ा आणि0 क्षमा यामध्ये. या चच<मधील सदस्यांनी
दररोज स�< प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनIदा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकI�ा  चुकीच्या  मागा<ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ<ना
करा�ी.

चच< मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत<व्याची सतक< ता

आ[मक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर0े,  आणि0 दे�,  त्याचा  नेता  आणि0
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .््या वि�सर0े किकI�ा दुल<क्ष कर0े हे या चच<मधील प्रत्येक सदस्याचे कत<व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

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

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि)श्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकIग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि0 ख्रि)श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


