
रवि��ारचा बायबल पाठ, जून 27, 2021
पषृ्ठ 1

वि�षय — वि�श्चन सायन्स

रवि��ारी जून 27, 2021

वि�षय — वि�श्चन सायन्स

सोनेरी मजकूर:  वियम�या 8 : 22

"वि�लादमध्ये नक्कीच काही औषध आहे. तेथे नक्कीच �ैद्य आहे. म� माझ्या लोकांच्या जखमा का भरुन येत नाहीत?"

उत्तरदायी �ाचन:  वियम�या  30 : 12, 13, 17
प्रकटीकरण  7: 16, 17
प्रकटीकरण 22: 1, 2

12 परमेश्वर म्हणतो, इस्राएलच्या � यहूदाच्या लोकांनो, तमु्हाला कधीही बरी न होणारी जखम झाली आहे, कधीही भरुन न 
येणारी हानी पोहोचली आहे.

13 तमुच्या व्रणांची काळजी घेणारा कोणीही नाही, म्हणून तमु्ही बर ेहोणार नाही.
17 मी तमु्हाला पनु्हा तंदरुस्त करीन. तमुच्या जखमा मी बऱ्या करीन. हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.
16 त्या लोकांना पनु्हाकेव्हाच भूक ला�णार नाही. त्यांना पनु्हा केव्हाच तहान ला�णार नाही, सूया@मळेु त्यांना बाधा होणार नाही.

कोणतीहीउष्णता त्यांना जाळून टाकणार नाही.
17 विसंहासनाच्या मध्यभा�ी असलेला कोकरा त्यांचा मेंढपाळ असेल. ज्या झऱ्यांचेपाणी जी�न देते तेथे तो त्यांना नेईल. आविण 

दे� त्यांच्या डोळ्यांतील स�@ अश्र ुपसून टाकील.
1 नंतर दे�दूताने मला जी�नाच्या पाण्याची एक नदी दाखवि�ली. ती नदी स्फविटकासारखी स्पष्ट होती. ती नदी दे�ाच्याआविण 

कोकऱ्यांच्या राजासनापासून उ�म पा�त होती.
2 आविण न�राच्या रस्त्यांच्या मधोमध �ाहत होती. नदीच्या दोन्हीकाठां�र उ��लेली झाडे जी�नाची झाडे होती. त्यांच्यातील 

प्रत्येक झाड दरमहा आपले फळ देते. झाडांची पाने राष्ट्रांनाआरोग्य देण्यासाठी उपयो�ी पडत होती.

धडा उपदेश

हा बायबलचा धडा स्�ततं्र प्लेनविफल्ड वि�श्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकं� जेम्स बायबलमधील विUविस्टकल कोटेशन्स आविण वि�श्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Uप्चस@मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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बायबल पासून

1. विनर्ग�म 15 : 26 (मी आहे)

26 मी परमेश्वर आहे; तमु्हाला बर ेकरणारा मीच आहे.

2. वियम�या 17 : 5-10, 12-14

5 परमेश्वर म्हणतो, जे दसुऱ्या लोकां�र वि�श्वास ठे�तात, त्यांचे �ाईट होईल. सामर्थ्याया@साठी जे दसुऱ्या�र वि�संबतात, त्याचे भले होणार 
नाही. का? कारण त्यांनी परमेश्वरा�र वि�श्वास ठे�णे सोडून विदले.

6 ते लोक �ाळ�ंटातील झडुुपाप्रमाणे होत. विनज@न, उष्ण आविण कोरड्या � �ाईट जविमनी�रील झडुुपाप्रमाणे ते आहेत. दे� विकती भले करु
शकतो, ह्याची त्या झडुुपाला जाणी� नाही.

7 परतं ुपरमेश्वरा�र वि�श्वास ठे�णाऱ्या�र कृपादृष्टी होईल. का? कारण परमेश्वर वि�श्वासास प्रात्र आहे, ह्याची दे� त्याला प्रविचती देईल.
8 तो माणूस पाण्याज�ळ असलेल्या �कृ्षाप्रमाणे बळकट होईल. त्या झाडाची मळेु लांब असल्याने त्याला पाणी विमळतेच. उष्ण विद�सांचे 

त्याला भय नसते. त्याची पाने नेहमीच विहर�ी असतात. एखाद्या �ष^ पाऊस पडला नाही, तरी त्याला विचंता नसते. त्याला नेहमीच 
फळे धरतात.

9 माणसाचे मन फार कपटी असते. त्याच्या�र काही औषध नाही. म्हणूनच कोणालाही मनाचे खर ेआकलन होत नाही.
10 पण मी प्रत्यक्ष परमेश्वर असल्याने, मी माणसाच्या मनात डोका�ू शकतो मी माणसाच्या मनाची परीक्षा घेऊ शकतो. प्रत्येकाला काय ह�े 

ते मी ठर�ू शकतो प्रत्येकाला त्याच्या कमा@चे योग्य फळ मी देऊ शकतो.
12 आरभंीपासून आमचे मंविदर म्हणजे दे�ासाठी एक भव्य आसन झाले आहे. ती महत्�ाची �ास्तू आहे.
13 परमेश्वरा, तू इस्राएलचे आशास्थान आहेस. तू पाण्याच्या विज�ंत झऱ्याप्रमाणे आहेस. जो परमेश्वराला अनसुरणे सोडेल, त्याला 

लाज�ले जाईल आविण त्याचे आयषु्य अल्प असेल.
14 परमेश्वरा, तू मला बरे केलेस, तर मी पूण@ बरा होईन. तू मला �ाचवि�लेस, तर मी खरोखच �ाचेन. दे�ा, मी तझुी स्ततुी करतो.

3. 2 इवि&हास 7 : 14

14 आविण अशा�ेळी लोकांनी नम्र होऊन माझा धा�ा करुन माझ्या दश@नाची इच्छा बाळ�ली, दरुाचाराचा त्या� केला तर मी स्�ा�ा@तून 
त्यांच्या हाकेला ओ देईन. त्यांना त्यांच्या पापाची क्षम करीन आविण त्यांची भूमी संकटमकु्त करीन.

4. यशया 9 : 2, 6, 7

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

6 असामान्य बालकाच्या जन्माच्या�ेळी ह्या �ोष्टी घडतील. दे� आम्हाला पतु्र देईल. हा पतु्र लोकांच्या नेततृ्�ाची जबाबदारी घेईल. त्याचे 
ना� असेल अदभतु सल्ला�ार, सामर्थ्याय@शाली दे�, विचरजंी� विपता, शांतीचा राजपतु्र.

7 त्याच्या राज्यात सामर्थ्याय@ आविण शांती नांदेल. आविण दावि�दच्या �ंशाच्या ह्या राजाच्या काळात ती �ाढतच जाईल. हा राजा सदास�@काळ
सदाचार आविण प्रामाविणक न्यायबधु्दीने राज्य करील.स�@शविक्तमान परमेश्वराला त्याच्या लोकांबद्दल अवितशय प्रेम आहे. ह्या प्रेमापोटीच ह्या
स�@ �ोष्टी घडून येतील.

हा बायबलचा धडा स्�ततं्र प्लेनविफल्ड वि�श्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकं� जेम्स बायबलमधील विUविस्टकल कोटेशन्स आविण वि�श्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Uप्चस@मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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5. माक�  1 : 1, 14, 15, 21-26, 29-32, 34 (से 1st ,)

1 दे�ाचा पतु्रयेशू वि�स्त याच्या शभु�त@मानाची सरुू�ात.
14 यानंतर, योहानाला तरंुु�ात टाकण्यात आले. येशू �ालीलास �ेला � दे�ाकडून आलेली स�ुाता@ त्याने सांवि�तली.
15 येशू म्हणाला, आता योग्य �ेळ आली आहे. दे�ाचे राज्य ज�ळ आले आहे. पश्चात्ताप करा आविण स�ुातg�र वि�श्वास ठे�ा.
21 येशू � त्याचे विशष्य कफण@हूमास �ेले. ल�ेच यणेाऱ्या शब्बाथ विद�शी येशू सभास्थानात �ेला आविण लोकांना त्याने विशकवि�ले.
22 त्याच्या विशक�णकुीने ते चविकत झाले, कारण येशू विनयमशास्त्राच्या विशक्षकांप्रमाणे विशक�ीत नव्हता, तर त्याला अविधकार असल्यासारखा

विशक�ीत होता.
23 त्यांच्या सभास्थानात एक भूतबाधा झालेला मनषु्य होता, तो एकदम मोठ्याने ओरडला,
24 आविण म्हणाला, नासरथेच्या येशू, तलुा आमच्याकडून काय पाविहजे? तू आमचा नाश करा�यास आला आहेस काय? तू कोण आहेस 

हे मला माहीत आहे, दे�ाचा पवि�त्र असा तू आहेस.
25 परतं ुयेशूने त्याला अविधकार�ाणीने म्हटले, शांत राहा � याच्यातून नीघ.
26 नंतर अशदु्ध आत्म्याने त्याला विपळले � तो मोठ्याने ओरडून त्याच्यातून बाहेर �ेला.
29 येशू � त्याच्या विशष्यांनी सभास्थान सोडले आविण ला�लीच ते योहान � याकोब यांच्याबरोबर विशमोन � अंविkया यांच्या घरी �ेले.
30 विशमोनाची सासू तापाने विबछान्या�र पडली होती. तेव्हा त्यांनी ताबडतोब येशूला वितच्यावि�षयी सांवि�ताले.
31 तो वितच्याकडे �ेला आविण वितला हाताला धरून त्याने उठवि�ले. आविण वितचा ताप विनघून �ेला � ती त्याची से�ा करू ला�ली.
32 संध्याकाळ झाली आविण सूय@ अस्ताला �ेल्या�र त्यांनी स�@ आजारी लोकांस आविण भतुांनी पछाडलेल्या लोकांस त्याच्याकडे आणले.
34 त्याने विनरविनराळ्या रो�ांनी आजारी असलेल्यांना बरे केले �.

6. माक�  5 : 25-34 

25 त्या लोकांमध्ये एक स्त्री होती. ती बारा �षाlपासून रक्तस्रा�ाने पीडलेले होती.
26 बऱ्याच �ैद्यांकडून इलाज करून घेऊनसदु्धा वितने बराच त्रास सहन केला होता. वितच्याकडे होते नव्हते ते स�@ वितने उपचारासाठी खच@ 

केले होते. पण ती बरी न होता. वितचा आजार �ाढला होता.
27 त्या स्त्रीने येशूवि�षयी ऐकले तेव्हा ती �द^त त्याच्यामा�े आली � त्याच्या झग्याला वितने स्पश@ केला.
28 कारण ती म्हणत होती, जर मी त्याच्या कपड्यांना विश�ले तरी बरी होईन.
29 जेव्हा वितने त्याच्या झग्याला स्पश@ केला, तेव्हा वितचा रक्तस्रा� थांबला. � आपल्या त्रासातून आपण मकु्त झालो आहोत असे वितला 

जाण�ले.
30 येशूला ताबडतोब जाणी� झाली की, आपल्या शरीरातून शक्ती �ेली आहे. तो �द^त �ळून म्हणाला, माझ्या कपड्यांना कोणी स्पश@ 

केला?
31 विशष्य येशूला म्हणाले, लोक तमुच्याभो�ती �द^ करीत आहेत हे तमु्ही पाहता, आविण तरीही वि�चारता, मला कोणी स्पश@ केला?
32 परतं ुहे कोणी केले हे पाहण्यासाठी तो सभो�ार बघतच राविहला.
33 त्या स्त्रीला ती बरी झाली आहे हे माहीत होते म्हणून ती आली आविण येशूच्या पाया पडली. ती स्त्री भीवितने थरथर कांपत कोती. वितने 

य़ेशूला स�@ काही सांवि�तले.
34 येशू त्या स्त्रीला म्हणाला, मलुी, तझु्या वि�श्वासाने तलुा बरे केले आहे, शांवितने जा आविण त्रासापासून मकु्त राहा.

7. यूहन्ना 14 : 12

12 मी तमु्हांला खर ेसां�तो मी जी कामे करतो ती कामे माझ्या�र वि�श्वास ठे�णाराही करील. आविण त्यापेक्षाही मोठी कामे करील. कारण मी 
विपत्याकडे जातो.

हा बायबलचा धडा स्�ततं्र प्लेनविफल्ड वि�श्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकं� जेम्स बायबलमधील विUविस्टकल कोटेशन्स आविण वि�श्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Uप्चस@मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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8. याकूब 5 : 13 (से 1st .), 14, 15

13 तमुच्यातील कोणी संकटात आहे काय? त्याने प्राथ@ना करा�ी. 
14 तमुच्यापैकी कोणी आजारी आहे काय? त्याने मंडळीतील �विडलांना बोल�ा�े � त्यांना त्याच्यासाठी प्राथ@ना करण्यास सां�ा�े, आविण 

प्रभूच्या ना�ाने त्याच्या�र तेल ला�ा�े
15 वि�श्वासाने केलेली प्राथ@ना आजारी मनषु्याला बर ेकरील � प्रभ ुत्याला उठवि�ल. जर त्याने पापे केली असतील तर प्रभ ुत्याची क्षमा 

करील.

वि�ज्ञान आविण आरोग्य

1. 129 : 21-26

आपण फामा@स्यवुिटकल्सचा त्या� केला पाविहजे आविण ऑन्टोलॉजी स्�ीकारली पाविहजे - "�ास्तवि�क जी�नाचे वि�ज्ञान." के�ळ �ोष्टींच्या बाह्य 
�ोष्टींचा स्�ीकार करण्याऐ�जी आपण �ास्त��ादाकडे लक्ष विदले पाविहजे. आपण झरुणेच्या झाडापासून पीच एकत्र करू शकतो विकं�ा अविस्तत्�ाचा 
वि�सं�ती जाणून घेऊ शकतो?

2. 411 : 20-23

स�@ आजारपणाचे उद्दीष्ट आविण कारण म्हणजे भय, अज्ञान विकं�ा पाप. रो� नेहमीच चकुीच्या अथा@ने प्रेरिरत होतो मानविसक मनोरजंन करतो, 
नष्ट होत नाही. रो� म्हणजे बाह्य वि�चारांची प्रवितमा.

3. 180 : 17-24

ते ज्या भौवितक वि�श्वासाने प्रेरिरत होतात त्यांच्याद्वारे रो�ाचा नाश करण्यासाठी काम करण्यापू�^च डॉक्टरांनी त्यांच्या रो�ाच्या वि�चारांमध्ये हा रो� 
रोखू नये, जसे की ते �ार�ंार करतात. भीतीपोटी वि�चार देण्याऐ�जी त्यांनी भयानक �ोष्टींना भा� पाडणा या दै�ी प्रेमाच्या प्रभा�ाने नश्वर मनाच्या 
या अशांत घटकाला दरुुस्त करण्याचा प्रयत्न केला पाविहजे.

4. 416 : 24-2

आजारी लोकांना मानविसक प्रविUयेवि�षयी काहीच माविहती नसते ज्याद्वारे ते विनराश होतात आविण त्यानंतर त्यांना बरे केले जाऊ शकते अशा 
कुठलीही मेटाविफविजकल पद्धत नाही. जर त्यांनी त्यांच्या आजाराबद्दल वि�चारले तर त्यांच्यासाठी काय चां�ले आहे हे जाणून घ्या. त्यांना खात्री 
द्या की त्यांनी त्यांच्या आजारांबद्दल खूप वि�चार केला आहे आविण त्या वि�षया�र त्या आधीच खूप ऐकल्या आहेत. त्यांचे वि�चार त्यांच्या 
शरीरा�रुन उच्च �स्तूंकडे �ळ�ा. त्यांना विशक�ा की त्यांचे अविस्तत्� आत्म्याने विटकून आहे, महत्त्�ाचे नाही तर आविण ते आरोग्य, शांती आविण 
दे�, विदव्य प्रेमात ससुं�ाद शोधतात.

5. 153 : 16-24

आपण म्हणता की एक उकळणे �ेदनादायक आहे; पण ते अशक्य आहे, कारण मनाविश�ाय �स्तू �ेदनादायक नसते. उकळणे सहजपणे प्रकट 
होते, जळजळ आविण सूज, �ेदनां�रील वि�श्वास आविण या वि�श्वासाला उकळणे म्हणतात. आता आपल्या रुग्णाला सत्याचे जास्त आत्मसात 

हा बायबलचा धडा स्�ततं्र प्लेनविफल्ड वि�श्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकं� जेम्स बायबलमधील विUविस्टकल कोटेशन्स आविण वि�श्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Uप्चस@मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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करण्यासाठी मानविसकरिरत्या प्रशाविसत करा आविण ते ल�करच उकळण्यास बर ेकरले. हे जाण�ण्यासारखे नश्वर मन नसले तरी �ेदना अविस्तत्त्�ात 
नाही ही �स्तवुिस्थती अशी आहे की या तथाकविथत मनाने स्�त: चे �ेदना बन�तात - म्हणजेच �ेदनां�र स्�त: चा वि�श्वास आहे.

6. 417 : 20-26

वि�श्चन सायन्स हीलरला, आजारपण हे एक स्�प्न आहे ज्यामधून रुग्णाला जा�तृ करणे आ�श्यक आहे. रो�ास डॉक्टरांसमोर �ास्तवि�क विदसू 
नये, कारण रोग्याला बर ेकरण्याचा मा�@  म्हणजे रो�ाचा अ�ास्त� करणे हेच हे विदसून येते. हे करण्यासाठी, डॉक्टरांना वि�ज्ञानामध्ये रो�ाचे 
अ�ास्त� समजणे आ�श्यक आहे.

7. 370 : 23-2

�ैद्यकीय साक्ष आविण �यैविक्तक अनभु�ाच्या अनषुं�ाने, औषध शे�टी त्याची मानलेली शक्ती �मा�ू शकते आविण रुग्णाला यापढेु करू शकत नाही. 
आरोग्यवि�षयक उपचार देखील त्याची काय@क्षमता �मा�ते. अशाप्रकारे क्�ेरी आजारी लोकांच्या वि�श्वासाह@तेस प्रेरिरत करण्यास अपयशी ठरते आविण
नंतर ते सधुारणे थांब�तात. हे धडे उपयकु्त आहेत. त्यांनी नैसवि�@करिरत्या आविण ख अथा@ने खळबळ पासून वि�श्चन वि�ज्ञानाकडे, चकुांपासून ते 
सत्याकडे, �स्तूपासून ते आत्म्यापयlत आपला आधार बदलला पाविहजे.

विचविकत्सक पदाथाlची विस्थती शोधण्यासाठी नाडी, जीभ, फुफ्फुसांचे परीक्षण करतात, जेव्हा खर ंतर स�@ काही माइंड असते.

8. 376 : 17-27

जर शरीर भौवितक असेल तर, त्याच कारणास्त�, तापाने ग्रस्त होऊ शकत नाही. तथाकविथत भौवितक शरीर ही एक मानविसक संकल्पना आहे 
आविण नश्वर मनाद्वारे शाविसत होते, जे तथाकविथत मनाने व्यक्त केले तेच ती प्रकट करते. म्हणून काय@क्षम उपाय म्हणजे कक@ श व्यक्तीबद्दल शांतपणे
आविण श्रद्धांजलीपणे खऱ् या �ोष्टींचा �ाद घालून रुग्णाची खोटी श्रद्धा नष्ट करणे, - आजारपणाऐ�जी विनरो�ी म्हणून माणसाचे प्रवितविनविधत्� करणे 
आविण �स्तूला त्रास होणे, �ेदना जाण�णे विकं�ा अशक्य होणे अशक्य आहे हे दश@वि�णे. तहान विकं�ा आजारी असणे. भीती नष्ट करा, आविण 
आपण ताप संप�ा.

9. 371 : 26-32

वि�ज्ञान आविण वि�श्चनमाफ@ त मान�जात सधुारले. शय@त उन्नत करण्याची �रज ही �ोष्ट आहे की ती मनाने करू शकते; कारण अपवि�त्रतेऐ�जी 
शदु्धता, अशक्तपणाऐ�जी सामर्थ्याय@ आविण रो�ाऐ�जी आरोग्य विमळ�ू शकते. सत्य ही संपूण@ प्रणालीमध्ये एक बदल आहे आविण ते "प्रत्येकजण 
संपूण@" बन�ते.

10.   146 : 2-7

प्राचीन वि�स्ती रो� बर ेकरणारे होते. वि�स्ती धमा@चा हा घटक का �मा�ला �ेला आहे? कारण आमची धम@ प्रणाली आमच्या औषध प्रणालीद्वारे 
कमी-अविधक प्रमाणात चालवि�ली जाते. पविहली मूवित@पूजा म्हणजे �स्तूंचा वि�श्वास. दे�ते�र वि�श्वास ठे�ण्याऐ�जी ड्रग्सच्या फॅशन�र स्कूलने 
वि�श्वास दाखवि�ला आहे.

11.   230 : 1-2, 4-10
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जर आजारपण �ास्तवि�क असेल तर ते अमरत्�ाचे आहे; सत्य असल्यास ते सत्याचा भा� आहे. … परतं ुजर आजारपण आविण पाप हा भ्रम 
असेल तर या नश्वर स्�प्नापासून विकं�ा भ्रमातून जा�तृ होणे आपल्याला आरोग्य, पवि�त्रता आविण अमरत्� देईल. हे जा�रण वि�स्ताचे कायमचे 
आ�मन आहे, सत्याचे प्र�त स्�रूप आहे जे त्रटुी दूर करते आविण आजारी लोकांना बर ेकरते. हे तारण आहे जे येशूद्वारे दाखवि�लेले दे�, दै�ी 
तत्त्�, प्रेम, मा�g येते.

12.   483 : 5-12

आम्ही रो�ास चूक म्हणून ��^कृत करतो, जे सत्य विकं�ा मनाविश�ाय काहीही बरे करू शकत नाही आविण हे मन मान�ी नसून दै�ी असले 
पाविहजे. मन इतर स�@ शक्तींपेक्षा जास्त आहे आविण अखेरीस बरे होण्याच्या इतर स�@ मा�ाl�र विनयंत्रण ठे�ेल. वि�ज्ञानाद्वारे बरे होण्यासाठी आपण
वि�ज्ञानाच्या नैवितक आविण विस्फरो-दै्वतीच्या मा�णीकडे दलु@क्ष करू नका विकं�ा त्यांचे पालन करू नय.े नैवितक अज्ञान विकं�ा पाप आपल्या 
प्रात्यविक्षकां�र परिरणाम करते आविण वि�श्चन वि�ज्ञानातील मानकांकडे जाण्यास अडथळा आणते.

13.   142 : 28-4

दे� स�ाl�ीण असूनही त्याने औषध बनवि�ले; पण ते औषध मन होते. ही �ोष्ट असू शकत नव्हती, जी मनाच्या, ईश्वराच्या स्�भा�ापासून 
आविण चरणापासून दूर जाते. सत्य हा प्रत्येक प्रकारच्या चकुांबद्दलचा दे� उपाय आहे आविण सत्य के�ळ असत्याचा नाश करतो. म्हणूनच, 
आज, कालप्रमाणे, वि�स्त दषु्टांना काढून टाकतो आविण आजारी लोकांना बर ेकरतो.

14.   144 : 20-22, 27-29

सत्य आविण शारीरिरक इच्छाशक्ती नव्हे तर दै�ी शक्ती ही रो�ास सां�ते की, "शांती, शांत राहा."

जेव्हा अविस्तत्�ाचे वि�ज्ञान सा�@वित्रकपणे समजले जाते, तेव्हा प्रत्येक माणूस स्�त: चा विचविकत्सक असेल आविण सत्य हे �ैविश्वक रामबाण औषध 
असेल.

दैविनक क&�व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थ�ना

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

चच@ मॅन्यअुल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भा�. 4
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ह&ूे � कृ&ींचा विनयम

द मदर चच@च्या सदस्यांच्या हेतू विकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� विकं�ा के�ळ �ैयविक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रेम एकट्याने
माणसा�र राज्य करते; आविण एक वि�श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात �ोड सवुि�धांना प्रवितविबंविबत करते, पापाची विनंदा करते, खरा बंधतुा, दानशूरपणा आविण
क्षमा  यामध्ये. या  चच@मधील सदस्यांनी  दररोज  स�@  प्रकारच्या  �ाईटापासून  �ाचलेले,  भवि�ष्य  सां�ण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  विनंदा
करण्यापासून, समपुदेशनातून, प्रभा� पाडण्यापासून विकं�ा चकुीच्या मा�ा@ने प्रभावि�त होण्यापासून �ाचण्यासाठी प्राथ@ना करा�ी.

चच@ मॅन्यअुल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

क&�व्याची स&क� &ा

आUमक मानविसक सूचनेवि�रूद्ध दररोज स्�त: चा बचा� करणे, आविण दे�, त्याचा नेता आविण मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .््या
वि�सरणे विकं�ा दलु@क्ष करणे हे या चच@मधील प्रत्येक सदस्याचे कत@व्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच@ मॅन्यअुल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भा�. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�ततं्र प्लेनविफल्ड वि�श्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकं� जेम्स बायबलमधील विUविस्टकल कोटेशन्स आविण वि�श्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Uप्चस@मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


