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सोनेरी मजकूर:  मत्तय 6 : 33

"पवि�ल्यांदा तुम्�ी दे�ाचे राज्य � त्याचे नीवितमत्त्� मिमळवि�ण्याचा प्रयत्न करा म्�णजे त्याबरोबर या स� गोष्टी�ी
तुम्�ांला मिमळतील."

उत्तरदायी �ाचन:  स्तोत्रसंवि�ता  23 : 1-6

1 परमेश्वर माझा मेंढपाळ आ�े, मला ज्याचीगरज आ�े ते मला ने�मी मिमळत रा�ील.
2 तो मला वि�रव्या कुरणात झोपू देतो. तो मला संर्थ पाण्याज�ळ नेतो.
3 तो त्याच्या ना�ाच्या भल्यासाठी माझ्या आत्म्याला न�ी शक्ती देतो. तो खरोखरच चांगला आ�े � 

दाख�ण्यासाठी तो मला, चांगुलपणाच्या मागाने नेतो.
4 मी जरी र्थडग्यासारख्याभयाण अंधकाराने भरलेल्या दरीतून गेलो तरी मला कसल्या�ी संकटाचे भय 

�ाटणार ना�ी का? कारण परमेश्वरा, तू माझ्याबरोबर आ�ेस. तुझी काठी आणिण आकडी माझे सांत्�न 
करतात.

5 परमेश्वरा, तू माझे ताट माझ्या शंत्रूसमोर त्यार केलेस तू माझ्या डोक्या�र तेल घातलेस माझा प्याला 
आता भरुन �ाहू लागला आ�े.

6 माझ्या उरलेल्या आयुष्यात चांगुलपणा आणिण दया सदै� माझ्या बरोबर असतील. आणिण मी 
परमेश्वराच्या मदंिदरात अनंतकाळापयLत बसेन.

धडा उपदेश

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रिOश्चन सायन्स चचने तयार केला �ोता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिOश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Wप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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बायबल पासून

1. स्तोत्रसंवि�ता 37 : 3-5

3 तू जर परमेश्वरा�र वि�श्वास ठे�लास आणिण चांगल्या गोष्टी केल्यास तर तू खूप जगशील आणिण �ी जमीन 
ज्या चांगल्या गोष्टी देते त्यांचा उपभोग घेशील.

4 परमेश्वराची आनदंाने से�ा कर म्�णजे तो तुला जे का�ी ��े ते आनंदाने देईल.
5 परमेश्वरा�र अ�लंबून रा�ा. त्याच्या�र वि�श्वास ठे�. आणिण तो जे करणे आ�श्यक असेल ते करेल.

2. 2 राजे 4 : 1-7

1 संदेष्ट्यांपैकी एकजण �ारला तेव्�ा त्याची बायको वि�ध�ा झाली. ती अलीशाकडे रडत रडत आली, 
आणिण म्�णाली, “माझा न�रा तुझा से�क असल्यासारखा �ोता. परंतु आता तो मरण पा�ला आ�े. 
परमेश्वराचा तो मान राखत असे �े तुला मा�ीत आ�े. पण तो एका माणसाचे देणे लागत �ोता. तो 
माणूस आता माझ्या मुलांना गुलाम करुन घ्यायला येतो आ�े.”

2 अलीशा म्�णाला, “मी तुला काय मदत करु? घरात तुझ्या ज�ळ काय आ�े ते सांग.”तेव्�ा ती बाई 
म्�णाली, “एका तेलाचा बुधला सोडला तर माझ्याज�ळ का�ी�ी ना�ी.”

3 या�र अलीशाने वितला सांविगतले, “आता जा आणिण सगळ्या शेजाऱ्यांकडून रिरकामी भांडी मागून आण. 
चांगली बरीचशी आण.

4 मग घराचे दार आतून ला�ून घे. Mक्त तू आणिण तुझी मुलेच घरात रा�ा. ते सगळे तेल या रिरकाम्या 
भांड्यामध्ये ओत आणिण ती सगळी भरलेली भांडी एका बाजूला ठे�.”

5 मग ती बाई अलीशाकडून विनघून आपल्या घरी आली आणिण वितने दार आतून ला�ून घेतले. Mक्त ती 
आणिण वितची मुलेच काय ती घरात �ोती. मुलांनी रिरकामी भांडी आणली आणिण ती त्यात तेल ओतत 
गेली.

6 अशी अनेक भांडी भरली शे�टी ती आपल्या मुलाला म्�णाली, “आणखी एक भाडें घेऊन ये.”पण 
एक�ी भांडे लिशल्लक नव्�ते वितचा एक मुलगा वितला म्�णाला, “आता एक�ी भांडे उरले ना�ी” त्या�ेळी
बुधल्यातले तेल संपले.

7 मग ती अलीशाकडे आली आणिण वितने त्या परमेश्वराच्या माणसाला �े सावंिगतले. अलीशा वितला म्�णाला,
आता �े तेल �ीक आणिण कजMेड कर. उरेल त्या पैशा�र तुझा आणिण तुझ्या मुलांचा विन�ा� चालेल.

3. वियमया 29 : 11-13

11 तुमच्यावि�षयीच्या योजना मला मा�ीत असल्याने मी असे म्�णतो.” �ा परमेश्वराचा संदेश आ�े 
“तुमच्यासाठी मी चांगल्या योजना आखल्या आ�ेत. तमु्�ाला दु:खवि�ण्याचा माझा बेत ना�ी. तुम्�ाला 
आशा आणिण उज्�ल भवि�ष्य देण्याचे मी योजले आ�े.

12 मग तुम्�ी माझा धा�ा कराल. माझ्याकडे याल. माझी प्रार्थना कराल. मग मी तुमच्या �ाकेला ओ देईन.
13 तमु्�ी मला शोधाल आणिण तुम्�ी जेव्�ा मनापासून मला शोधाल, तेव्�ा मी तुम्�ाला सापडेन.
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4. यो�ान 6 : 3-14, 26, 27 (पासून :), 29 (�े), 37, 38, 41 (पासून 1st ,), 42, 
43, 47, 48, 63

3 मग येशू टेकडीच्या �र चढून गेला. तो आपल्या लिशष्यांस� तेरे्थ बसला.
4 त्याच सुमारास यहूदी लाकांचा �ल्�ांडण सण ज�ळ आला �ोता.
5 येशूने नजर �र करुन पावि�ले तो लाकांचा मोठा समुदाय आपणांकडे येताना त्याला दिदसला. येशू 

विMलिलप्पाला म्�णाला, “आपण या लोकांना पुरेशा भाकरी कोठून वि�कत आणाव्या बरे?”
6 (विMलिलप्पची परीक्षा पा�ण्यासाठी येशूने त्याला �ा प्रश्न वि�चारला, कारण आपण काय करायचे याचा 

वि�चार येशूने अगोदरच करुन ठे�ला �ोता.)
7 विMलिलप्पने उत्तर दिदले, “येर्थील प्रत्येकाला र्थोडी र्थोडी भाकर दिदली तरी या स�ाLना पुरेशा भाकर वि�कत 

घणे्यासाठी आपणा स�ाLना मवि�नाभर काम करा�े लागेल.”
8 आदंिlया ना�ाचा दुसरा एक लिशष्य तेरे्थ �ोता. आदंिlया �ा लिशमोन पेत्राचा भाऊ �ोता.
9 आदंिlया म्�णाला, “येरे्थ असलेल्या एका ल�ान मुलाज�ळ ज�ाच्या पाच भाकरी आणिण दोन ल�ान 

मासे आ�ेत. परंतु इतक्या लोकांना त्या पुरणार ना�ीत.”
10 येशू म्�णाला, “लोकांना खाली बसण्यास सांगा.” ती बरीच ग�ताळ अशी जागा �ोती. तेरे्थ खाली 

बसलेले सुमारे पाच �जार पुरुष �ोते.
11 मग येशूने त्या भाकरी �ातात घेतल्या; येशूने भाकरीबद्दल दे�ाचे उपकार मानले आणिण त्या तेरे्थ 

बसलेल्या लोकांना दिदल्या. मासे घेऊन त्याने तसेच केले. येशूने लोकांना पावि�जे विततके खाऊ दिदले.
12 स� लोकांना खाण्यासाठी भरपूर �ोते. जे�ण झाल्या�र येशू त्याच्या लिशष्यांना म्�णाला, “लोकांनी 

खाऊन उरलेले भाकरींचे � माशांचे तुकडे गोळा करा. का�ी�ी �ाया जाऊ देऊ नका.”
13 म्�णून लिशष्यांनी उरलेले तुकडे जमा केले. लोकांनी जे�ायाला सुरु�ात केली, तेव्�ा ज�ाच्या Mत्त पाच 

भाकरी तेरे्थ �ोत्या. लिशष्यांनी उरलेल्या तुकडचांच्या बारा टोपल्या भरल्या.
14 येशूने केलेला �ा चमत्कार लोकांनी पावि�ला, तेव्�ा ते म्�णाले, “जगात येणारा संदेष्टा तो खरोखर �ाच 

असला पावि�जे.”
26 येशूने उत्तर दिदले, “तमु्�ी माझा शोध का करता? माझे सामर्थ्यय लिसद्ध करणारे चमत्कार पावि�ले म्�णून 

तमु्�ी माझा शोध करता का? मी तुम्�ांस खरे सांगतो, तमु्�ी मला शोधता, कारण तुम्�ी भाकरी खाल्या 
आणिण तुमची तृप्ती झाली.

27 ऐवि�क अन्न नाश पा�ते. म्�णून नाश पा�णाऱ्या अन्नासाठी कष्ट करु नका. परंतु जे अन्न कायम 
दिटकते आणिण अनंतकाळचे जी�न देते, अशा अन्नासाठी तुम्�ी कष्ट करा. मनुष्याचा पतु्र ते अन्न 
तमु्�ांला देईल. दे� जो विपता याने दाख�ून दिदले आ�े की, तो मनषु्याच्या पतु्राबरोबर आ�े.

29 येशूने उत्तर दिदले, “तमु्�ी जे काम करा�े अशी दे�ाची इच्छा आ�े, ते �ेच की, दे�ाने ज्याला पाठवि�ले, 
त्याच्या�र तमु्�ी वि�श्वास ठे�ा�ा.”

37 विपता माझे लोक मला देतो. त्यातील प्रत्येकजण माझ्याकडे येईल आणिण माझ्याकडे येणाऱ्या 
प्रत्याकाला मी स्�ीकारीन.

38 मी स्�गातून खाली आलो, ते ने�मीच दे�ाच्या इच्छेप्रमाणे करण्यास आलो आ�े. मला पावि�जे ते 
करायला मी आलो ना�ी.

41 मग यहुदी लोक येशूवि�रुद्द कुरकुर करु लागले. 
42 यहूदी लोक म्�णाला, “�ा येशू आ�े. आपण त्याच्या आई�मिडलांना ओळखतो. येशू तर योसेMाचाच 

पतु्र आ�े. ‘मी स्�गातून खाली आलो आ�े’ असे तो कसे काय म्�णू शकतो?”
43 पण येशूने उत्तर दिदले, “आपापसात कुरकूर करु नका.
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47 मी तुम्�ांला खरे तेच सांगतो, “जो वि�श्वास ठे�तो त्याला अनंतकाळचे जी�न मिमळाले आ�े.
48 मी जी�न देणारी भाकर आ�े.
63 शरीराद्दरे मनषु्याला जी�न मिमळत ना�ी. परंतु आत्म्याकडून ते जी�न मिमळत.े मी तुम्�ांला सांविगतलेल्या 

गोष्टी आत्म्यावि�षयी आ�ेत, म्�णूनच या गोष्टीपासून जी�न मिमळत.े

5. मत्तय  6: 24-26 (पासून.), 34 (पासून 1st.)

24 कोणाला�ी दोन धन्यांची चाकरी एका�ेळी करणे शक्य ना�ी. तो एकाचा वितरस्कार करील तर 
दुसऱ्याशी विनष्ठा राखील. किकं�ा तो एका धन्याचे ऐकेल � दुसऱ्याचे ऐकणार ना�ी. तसेच तमु्�ांला 
दे�ाची आणिण पैशाची (धनाची) से�ा एकाच �ेळी करता येणार ना�ी.

25 “म्�णुन मी तमु्�ाला सांगतो की, काय खा�े आणिण काय प्या�े अशी आपल्या जी�ावि�षयी, किकं�ा काय
पांघरा�े अशी आपल्या शरीरावि�षयी चिचंता करू नका. जी� अन्नापेक्षा अमिधक म�त्त्�ाचा आ�े आणिण 
शरीर �स्त्रापेक्षा अमिधक म�त्त्�ाचे आ�े.

26 आकाशातील पाखरांकडे पा�ा. ती पेरीत ना�ीत �ा कापणी करीत ना�ीत किकं�ा गोदामात साठ�ून�ी 
ठे�ीत ना�ीत, तरी तुमचा स्�गातील विपता त्यांना खा�यास देतो आणिण तमु्�ी त्यांच्यापेक.

34 म्�णून उद्याची चिचंता करू नका. कारण प्रत्येक दिद�स का�ी ना का�ी चिचंता घेऊनच उग�तो. म्�णून 
उद्याची चिचंता उद्यासाठी दूर ठे�ा.

6. विMलिलप्पैकरांस 4 : 4-7

4 प्रभूमध्ये ने�मी आनंद करा.
5 मी पुन्�ा म्�णेन: आनदं करा! तुमची सौम्यता स� लोकांना समजा�ी. प्रभु ज�ळ आ�े.
6 कशाची�ी काळजी करु नका, तर प्रत्येक परिरस्थिस्र्थतीत प्रार्थना आणिण वि�नंत्या उपकार मानून तुमच्या 

वि�नंत्या दे�ाला कळ�ा.
7 जी शांवित दे�ापासून येते, जी शांवित स� मान�ी समजबुद्धीच्या पलीकडे आ�े, ती तुमचे अंत:करण � 

मन ख्रिOस्त येशूमध्ये सुरणिक्षत ठे�ील.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 275 : 10-15

वि�ज्ञानात असण्याची �ास्तवि�कता आणिण Wम समजून घणे्यासाठी, आपण दे�ाला खरोखर जे का�ी आ�े त्याचे 
दै�ी तत्� मानणे आ�श्यक आ�े. आत्मा, जी�न, सत्य, प्रेम, एकवित्रतपणे एकत्र जोडले जाते - आणिण �ी 
दे�ासाठी असलेली शास्त्रीय ना�े आ�ेत. स� पदार्थ, बुद्धिद्धमत्ता, श�ाणपण, अस्तिस्तत्�, अमरत्�, कारण आणिण 
परिरणाम दे�ाचे आ�ेत.

2. 468 : 17 (पदार्थ)-22

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रिOश्चन सायन्स चचने तयार केला �ोता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिOश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Wप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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पदार्थ म्�णजे तो मिचरंतन आणिण वि�संगती आणिण क्षय करण्यास अक्षम असतो. शास्त्र, इब्री भाषेत �ा शब्द 
�ापरल्यामळेु सत्य, जी�न आणिण प्रेम �ा एक पदार्थ आ�े: "ज्या गोष्टीची आशा �ोती, ज्या गोष्टी पावि�ल्या 
ना�ीत त्या गोष्टींचा पुरा�ा." आत्मा, मन, आत्मा किकं�ा दे� याचा समानार्थ� शब्द �ा एकमे� �ास्तवि�क पदार्थ
आ�े.

3. 301 : 17-29

दे� �ा पदार्थ आ�े आणिण माणूस �ी दै�ी प्रवितमा आणिण समानता आ�े म्�णून मनषु्याने त्याची इच्छा केली 
पावि�जे, आणिण �ास्तवि�कतेत Mक्त चांगल्या गोष्टीचा, आत्म्याचा पदार्थ आ�े, म�त्त्�ाचा ना�ी. मनषु्यास असा 
कोणता�ी पदार्थ किकं�ा मन आ�े असा वि�श्वास अध्यास्तित्मक ना�ी आणिण पवि�ली आज्ञा तोडतो, तुझे एक दे�, 
एक मन असा�े. मत्य मनुष्य स्�तःला भौवितक पदार्थ असल्याचे दिदसत,े तर मनुष्य "प्रवितमा" (कल्पना) आ�े. 
भ्रम, पाप, रोग आणिण मृत्यू भौवितक ज्ञानाच्या खोट्या साक्षीमुळे उद्भ�तात, जे असीम आत्म्याच्या मुख्य 
अंतराच्या बा�ेरील समजल्या जाणाऱ्या दृविष्टकोनातून, स�का�ी असलेल्या मनाची आणिण पदार्थाची एक उलटी 
प्रवितमा प्रस्तुत करते.

4. 139 : 4-9

सुर�ातीपासून शे�टपयLत, शास्त्र�चनांमध्ये आत्मा, माइंड या स� गोष्टींचा वि�जय आ�े. मोशेने मनाची 
शक्ती माणसांना चमत्कार म्�णून दाखवि�ली. य�ोश�ा, एलीया आणिण अलीशा यांनी�ी �े केले. ख्रिOश्चन युग 
मिचन्�े आणिण चमत्कारांनी सुरु�ात केली.

5. 591 : 21-22

चमत्कार. जे दै�ी नैसर्गिगंक आ�े, परंतु मान�ी लिशकले पावि�जे; वि�ज्ञानाची एक घटना.

6.  134 : 31-1

चमत्कार दे�ाच्या विनयमांचे पालन करतो, परंतु त्या कायद्याचे उल्लंघन करत ना�ी. सध्या �ी 
�स्तसु्थिस्र्थती चमत्कारापके्षा अमिधक र�स्यमय �ाटते.

7. 509 : 20-28

तर्थाकलिर्थत खविनज, भाजीपाला आणिण प्राणी पदार्थ "सकाळच्या ताऱ्यांनी एकत्र गायले तेव्�ा" पू��पेक्षा 
�ेळे�र किकं�ा भौवितक संरचने�र अमिधक आकस्तिस्मक ना�ीत. मनाने "परृ्थ्य�ी�र येण्यापू�� शेताची रोपे तयार 
केली." आध्यास्तित्मक उन्नतीचा काळ �ा मनाच्या विनर्मिमतंीचे दिद�स आणिण तू आ�ेत, ज्यात सौंदय, उदात्ती, 
शुद्धता आणिण पवि�त्रता - �ोय, दै�ी स्�रूप - मनषु्य आणिण वि�श्वामध्ये कधी�ी अदृश्य �ोणार ना�ी.

8. 257 : 6-11

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रिOश्चन सायन्स चचने तयार केला �ोता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिOश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Wप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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आत्मा �ा एकमे� पदार्थ आणिण विनमाता ना�ी असा लिसद्धांत म्�णजे पेंरे्थदिटक �ेटेरोडॉक्सी, जो आजारपण, 
पाप आणिण मृत्यू यांना संपुष्टात आणतो; �ा एक शारीरिरक आत्मा आणिण भौवितक मना�र वि�श्वास आ�े, जो 
शरीराद्वारे विनयंवित्रत केलेला आत्मा आ�े आणिण मनाने एक पदार्थ आ�े. �ा वि�श्वास उर्थळ पंर्थ�ाद आ�े.

9. 281 : 27-1

दै�ी वि�ज्ञान न�ीन �ाइन जुन्या बाटल्यांमध्ये ठे�त ना�ी, आत्मा lव्येत किकं�ा अमयाद �स्तूंना परिरष्कृत करते. 
आपण आत्म्याच्या गोष्टी समजून घेतल्यामुळे पदार्थाLवि�षयीचे आपले खोटे वि�चार नष्ट �ोतात. जुना वि�श्वास 
काढून टाकणे आ�श्यक आ�े किकं�ा न�ीन कल्पना गळती �ोईल आणिण आपला दृविष्टकोन बदलण्याची प्रेरणा 
नष्ट �ोईल.

10.   91 : 16-21

भौवितक स्�ार्थामध्ये शोषून घेतल्यामुळे आपण जी�न आणिण मनाचे पदार्थ ओळखू आणिण प्रवितकिबंविबत करतो 
परंतु मूखासारखे. भौवितक स्�ार्थाचा नकार माणसाच्या अध्यास्तित्मक आणिण शाश्वत व्यलिक्तमत्त्�ाच्या वि��ेकास 
मदत करतो आणिण पदार्थातून किकं�ा भौवितक इदंिlय म्�णून ओळखल्या गेलेल्या चुकीच्या ज्ञानाचा नाश करतो.

11.   66 : 6-16

चाचण्या मनषु्यांना भौवितक कमचाऱ्यां�र झुकत न रा�ण्याचे लिशक�ते, - तटुलेली काठी, जी हृदयाला छेद देते.
आनदं आणिण समृद्धीच्या उन्�ात �े आपल्याला अध� आठ�त ना�ी. दु: ख नमस्कार आ�े. मोठ्या संकटातून 
आम्�ी राज्यात प्र�ेश करतो. परीक्षणे �ी दे�ाची काळजी घेण्याचे पुरा�े आ�ेत. भौवितक आशांच्या मातीत 
पेरलेल्या विबयांपासून आध्यास्तित्मक वि�कास अंकुरिरत �ोत ना�ी, परंतु जेव्�ा �े क्षय �ोते, तेव्�ा प्रीती पुन्�ा 
आत्म्याच्या उच्च आनंदाचा प्रसार करते, ज्यांना परृ्थ्य�ी�र डाग नसतात. अनुभ�ाचा प्रत्येक Wमिमक टप्पा दै�ी 
चांगुलपणा आणिण प्रमेाची न�ीन दृश्ये उलगडतो.

12.   92 : 32-9

आपण असे म्�णता की अद्याप अशी �ेळ आलेली ना�ी द्धिजने आत्म्याला खंबीर आणिण शरीरा�र विनयंत्रण 
ठे�ण्यास सक्षम म्�णून ओळखले पावि�जे? येशूची आठ�ण करा, ज्याने एकोणीस शतकांपू�� आत्म्याच्या 
सामर्थ्ययाचे प्रदशन केले आणिण म्�णाला, "जो माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो, मी करीत असलेली कामे करतोसुद्धा 
तो करतो," आणिण ज्याने असे म्�टले �ोते की “�ेळ आली आ�े आणिण आता आ�े, तेव्�ा” खरे उपासक 
आत्म्याने � खरेपणाने विपत्याची उपासना करतील. " पौल म्�णाला, “पा�ा! आता �ी योग्य �ेळ आ�े. पा�ा, 
�ा तारणाचा दिद�स आ�े.”

13.   195 : 11-16

प्रत्येकाने ठर�ायचा मुद्दा असा आ�े की, तो नश्वर वि�चार असो किकं�ा अमर मन, कायकारण आ�े. आपण 
मेटाविMद्धिजकल वि�ज्ञान आणिण त्यातील दै�ी तत्� तत्त्�ांचा आधार सोडला पावि�जे.

त्याच्या तत्त्�ानुसार विनयंवित्रत केलेल्या कल्पनांचे �ैलिशष्ट्य जे का�ी सोप�ते ते वि�चारांना अन्न देते.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रिOश्चन सायन्स चचने तयार केला �ोता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिOश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Wप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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14.    201 : 1-9

आजपयLतचा  स�ाLत  उत्तम उपदेश म्�णजे सत्य पालनाचा  आणिण पाप,  आजारपण आणिण मृत्यूचा  नाश
यादं्वारे प्रदर्शिशंत केलेला. �े जाणून घेतल्यामुळे आणिण एक प्रमे आपणामध्ये स��च्च �ोईल आणिण आपल्या
जी�नात पुढाकार घेईल �े देखील जाणून घेतल्या�र येशू म्�णाला, “कोणी�ी दोन धन्यांची चाकरी करु
शकत ना�ी.”

आम्�ी खोट्या पाया�र सुरणिक्षतपणे बांधू शकत ना�ी. सत्य एक न�ीन प्राणी बनवि�तो, ज्यामध्ये जुन्या गोष्टी
ना�ीशा �ोतात आणिण "स� का�ी न�ीन झाले आ�े."

15.    269 : 11-20

मेटाविMद्धिजक्स भौवितकशास्त्रापके्षा �रचढ आ�े आणिण पदक भौवितकशास्त्रीय परिरसर किकं�ा विनष्कषाLमध्ये 
प्र�ेश करत ना�ी. मटेाविMद्धिझक्सच्या श्रेण्या एका आधारा�र आ�ेत, दै�ी मन. मेटाविMद्धिजक्स गोष्टींचे 
वि�चारामंध्ये विनराकरण करते आणिण सोलच्या कल्पनांसाठी ज्ञानाच्या �स्तूंची दे�ाणघे�ाण करते.

या  कल्पना  अध्यास्तित्मक चैतन्यासाठी  अगदी  �ास्तवि�क आणिण मूत  आ�ेत आणिण त्यांना  भौवितक
लाभांच्या �स्तूं�र आणिण वि�चारां�र याचा Mायदा आ�े - ते चांगल्या आणिण शाश्वत आ�ेत.

16.    261 : 2-7

शरीरा�रुन सत्य आणिण प्रमेाकडे प�ा, स� आनंद, सुसं�ाद आणिण अमरत्�ाचे तत्� आ�े. दिटकाऊ, चांगला 
आणिण खरा असा दृढ वि�चार करा आणिण तुम्�ी ते तुमच्या वि�चारांच्या अनुभ�ाच्या प्रमाणात अनुभ�ाल.

17.    17 : 14-15

कारण दे� असीम, स� शक्ती, स� जी�न, सत्य, प्रेम, स�ाL�र आ�े.

दैविनक कतव्ये

मेरी बकेर एडी यांनी

रोजची प्रार्थना

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविMल्ड ख्रिOश्चन सायन्स चचने तयार केला �ोता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिOश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Wप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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वि�षय — पदार्थ        

दररोज प्रार्थना करणे �े या चचमधील प्रत्येक सदस्याचे कतव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्र्थाविपत व्�ा�े आणिण माझ्यापासून स� पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स� मान�जातीचे स्ने� समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

�ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचच्या सदस्यांच्या �ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रेम एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रिOश्चन �ैज्ञाविनक पे्रमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनदंा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चचमधील सदस्यांनी
दररोज स� प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनंदा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागाने  प्रभावि�त  �ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्रार्थना
करा�ी.

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंर्थ. 1

कतव्याची सतक ता

आWमक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा . �्या वि�सरणे किकं�ा दुलक्ष करणे �े या चचमधील प्रत्येक सदस्याचे कतव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय �ोईल.

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________
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