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सोनेरी मजकूर:  यशया 64 : 4

"तुझ्या लोकांनी, खरोखर कधीच, तुझे ऐकले नाही, तू सांवि$तलेल्या $ोष्टींकडे कधीच खरोखर लक्ष दि+ले नाही.
कोणीही तुझ्यासारखा +े� अजून पाविहला नाही. तुझ्याशिश�ाय दुसरा +े� नाही-फक्त तूच आहेस. लोकांनी संयम

पाळल्यास आणिण तुझ्या म+तीची �ाट पाविहल्यास, तू त्यांच्यासाठी महान $ोष्टी करशील."

उत्तर+ायी �ाचन:  यशया 43 : 1, 2, 4-7

1 याकोब, परमेश्वराने तुला जन्म दि+ला. इस्राएल, परमेश्वराने तुला विनर्मिमAले. आता +े� म्हणतो, “णिCऊ 
नकोस मी तुझे रक्षण करीन. मी तुला विन�डले आहे. तू माझा आहेस.

2 जेव्हा तू अडचणीत असतोस, तेव्हा मी तुझ्या पाठीशी असतो. जेव्हा तू नद्या ओलांडशील तेव्हा इजा 
होणार नाही. आ$ीमधून चालताना तुला Cाजणार नाही. ज्�ाळा तुला पोळणार नाहीत.

4 तू माझ्या दृष्टीने फार महत्�ाचा आहेस. म्हणून मी तुझा आ+र करतो. मी तुझ्या�र प्रेम करतो. 
तुझ्यासाठी मी स� लोक आणिण स� राष्ट्रे +ान करीन.”

5 “म्हणून घाबरू नकोस. मी तुझ्या पाठीशी आहे मी तुझ्या स� मुलांना $ोळा करून तुझ्याकडे आणीन,
मी त्यांना पू� आणिण पणिNम दि+शेकडून $ोळा करीन.

6 मी उत्तरेला म्हणेन : माझे लोक मला परत +े. मी +णिक्षणेला सां$ेन, माझ्या लोकांना तुरंू$ात ठे�ू नको.
दूरदूरच्या दिठकाणांहून माझ्या मुलांमुलींना माझ्याकडे परत आण.

7 जी माणसे माझी आहेत, जी माझे ना� ला�तात, त्या स�ाQना माझ्याकडे आण. मी त्या लोकांना 
माझ्यासाठी विनर्मिमAले आहे मीच त्यांना घडवि�ले � ते माझे आहेत.”

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिUNन सायन्स चचने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकA$ जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिUNन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू + स्क्रिस्Xप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छे+ांची रचना आहे.
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धडा उप+ेश

बायबल पासून

1. विन$म 3 : 1, 7 (पासून  1st ,), 10

1 मोशेच्या सासऱ्याचे ना� इथ्रो असे होते. मोशे त्याची शेरडेमेंढरे चारणारा मेंढपाळ होता. एके दि+�शी 
मोशे �ाळ�ंटाच्या पणिNमेला होरेब डों$र म्हणजे शिसनाय डों$र ह्या +े�ाच्या डों$राकडे आपली मेंढरे 
घेऊन $ेला.

7 परमेश्वर म्हणाला.
10 तेव्हा मी आता तुला फारोकडे पाठ�ीत आहे! तर तू आता त्याच्याकडे जा! आणिण माझ्या लोकांना 

म्हणजे माझ्या इस्राएल लोकांना मिमसरमधून तुझ्या पुढाकाराने घेऊन ये!

2. विन$म 4 : 1-7

1 म$ मोशे +े�ाला म्हणला, “तू मला पाठ�ले आहेस असे मी इस्राएल लोकांना सां$ेन तेव्हा ते माझ्या�र 
वि�श्वास ठे�णार नाहीत; ते म्हणतील, ‘परमेश्वराने तुला +शन दि+ले नाही.”‘

2 परंतु +े� मोशेला म्हणाला, “तुझ्या हातात ते काय आहे?”मोशेने उत्तर दि+ले, “ती माझी काठी आहे.”
3 म$ +े� म्हणाला, “तुझ्या हातातली तुझी काठी जमिमनी�र टाक.”तेव्हा मोशेन तसे केले; आणिण त्या 

काठीचा साप झाला. तेव्हा मोशे घाबरला � त्यापासून बाजूला पळाला.
4 परंतु परमेश्वर मोशेला म्हणला, “तुझा हात पुढे कर � त्या सापाची शेपटी धर.”तेव्हा मोशेने तसे 

केल्या�र त्या सापाची पुन्हा काठी झाली.
5 म$ +े� म्हणाला, “ह्याप्रमाणे तुझ्या काठीचा उपयो$ कर म्हणजे म$ तू इस्राएली पू�जांच्या 

परमेश्वराला म्हणजेच अब्राहामाचा +े�, इसहाकाचा +े� � याकोबाचा +े�. याला Cेटलास असा ते लोक
वि�श्वास धरतील.”

6 म$ परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “मी तुला आणखी एक मिचन्ह किकA�ा पुरा�ा +ेतो. तू तुझा हात झग्याच्या 
आत तुझ्या छाती�र ठे�” तेव्हा मोशेने आपला हात झाग्याच्या आत आपल्या छाती�र ठे�ला; म$ 
त्याने आपला हात बाहेर काढला तेव्हा त्या�र बफसारखे पांढरे डा$ दि+सले;असा त्याचा हात ब+लून 
$ेला.

7 म$ +े� म्हणाला, “आता पुन्हा तुझा हात झग्याच्या आत तुझ्या छाती�र ठे�.” तेव्हा मोशेने तसे केले. 
म$ त्याने आपला हात तेथून काढला तेव्हा त्याच्यात ब+ल होऊन तो पुन्हा पू�k सारखा चां$ला झाला.

3. 2 राजे 6: 8-17

8 अरामच्या राजाची इस्राएलशी लढाई चाललेली असताना त्याने आपल्या सैन्याच्या अमिधकाऱ्यांची एक 
सCा बोला�ली. राजा म्हणाला, “अमुक दिठकाणी +बा धरुन बसा आणिण इस्राएली लोक येतील तेव्हा 
त्यांच्या�र हल्ला करा.”

9 पण सं+ेष्टा अलीशा याने इस्राएलच्या राजाला विनरोप पाठ�ून सांवि$तले, “सा�धवि$रीने �ा$ा. त्या 
दिठकाणी जाऊ नका. येथे अरामी सैन्य लपून बसले आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिUNन सायन्स चचने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकA$ जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिUNन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू + स्क्रिस्Xप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छे+ांची रचना आहे.
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10 ज्या जा$ेबद्दल अलीशाने सा�धवि$रीचा इषारा दि+ला त्या दिठकाणच्या आपल्या माणसांना इस्राएलच्या 
राजाने तसा विनरोप पाठ�ला आणिण बऱ्याच जणांचे प्राण �ाच�ले.”

11 या $ोष्टीचा अरामच्या राजाला धक्का बसला. त्याने पुन्हा आपल्या अमिधकाऱ्यांना बोल�ून घेतले आणिण 
त्यांना तो म्हणाला, “इस्राएलच्या राजासाठी कोण हेरवि$री करत आहे ते सां$ा.”

12 तेव्हा त्या अमिधकाऱ्यांपैकी एकजण म्हणाला, “स्�ामी, आमच्यापैकी कोणीही हेर नाही. इस्राएलचा 
तो सं+ेष्टा अलीशाच त्यांच्या राजाला अनेक $ुविपते सां$तो. अ$+ी तमुच्या शयन$ृहात चाललेले बोलणे 
+ेखील!”

13 तेव्हा अरामचा राजा म्हणाला, “कुठे आहे तो अलीशा. त्याला पकडायला मी माणसे पाठ�तो!”तेव्हा
अरामच्या राजाच्या से�कांनी त्याला, अलीशा +ोथानमध्ये असल्याचे सावंि$तले.

14 म$ अरामच्या राजाने घोडे, रथ आणिण बरेचसे सैन्य +ोथान कडे र�ाना केले. ते रात्री तेथे पोचले आणिण 
त्यांनी न$राला �ेढा घातला.

15 अलीशाचा से�क पहाटे उठला आणिण बाहेर येऊन पाहतो तो, रथघोडे यांसह न$राCो�ती सैन्य 
पसरलेले.अलीशाचा से�क अलीशाला म्हणाला, “स्�ामी, आता आपण काय करायचे?”

16 अलीशा म्हणाला, “घाबरु नको! अरामच्या सैन्यापेक्षा आपले सैन्य विकती तरी मोठे आहे!”
17 आणिण अलीशाने प्राथना केली. तो म्हणाला, “परमेश्वर, माझ्या से�काचे डोळे उघड म्हणजे त्याला 

नीट दि+सेल.”परमेश्वराने त्या से�काचे डोळे उघडले. तेव्हा त्याला अलीशाच्या Cो�ती अग्रीचे घोडे 
आणिण रथ डों$रा�र पसरलेले दि+सले.

4. माक  8 : 1 (येशूने) (पासून  1st ,)

1 येशूने आपल्या शिशष्यांस बोलावि�ले.

5. माक  10 : 46-52

46 म$ ते यरीहोस आले. येशू आपले शिशष्य � लोकसम+ुायासह यरीहो सोडून जात असता वितमयाचा 
मुल$ा बातkमय हा एक आंधळा णिCकारी रस्त्याच्या कडेला बसला होता.

47 जेव्हा त्याने ऐकले की, नासरेथचा येशू जात आहे तेव्हा तो मोठ्याने ओरडून म्हणून ला$ला, “येशू, 
+ावि�+ाचे पतु्र माझ्या�र +या करा.”

48 तेव्हा त्याने $प्प बसा�े म्हणून अनेकांनी त्याला +टा�ले. पण तो अमिधक मोठ्याने ओरडून म्हणू 
ला$ला. “येशू +ावि�+ाचे पुत्र मज�र +या करा.”

49 म$ येशू थांबला आणिण म्हणाला, “त्याला बोल�ा. तेव्हा त्यांनी आंधळ्या मनुष्याला बोलावि�ल आणिण 
म्हटले, “धीर धर, येशू तुला बोला�ीत आहे.”

50 त्या आंधळ्याने आपला झ$ा टाकला, उडी मारली � तो येशूकडे आला.
51 येशू त्याला म्हणाला, “मी तुझ्यासाठी काय करा�े अशी तुझी इच्छा आहे?” आंधळा मनुष्य त्याला 

म्हणाला, “$ुरुजी मला पुन्हा दृष्टी प्राप्त व्हा�ी.”
52 म$ येशू त्याला म्हणाला, “जा! तू वि�श्वास ठे�लास म्हणून तू बरा झाला आहेस.” ल$ेच तो पाहू 

शकला आणिण रस्त्याने तो येशूच्या मा$े चालू ला$ला.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिUNन सायन्स चचने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकA$ जेम्स बायबलमधील 
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6. मत्तय 5: 48

48 म्हणून जसा तुमचा स्�$ातील विपता परिरपणू आहे तसे तुम्हीही परिरपूण व्हा.
7. 2 करिरAथकरांस 4 : 1, 3, 4, 6, 8, 9, 16-18

1 म्हणून +े�ाच्या +येद्वारे आम्हाला ही से�ा मिमळाली आहे, आम्ही धीर सोडत नाही.
3 आणिण जरी आमचे शुC�तमान आ�रण घातलेले आहे, जे नाश पा�त आहेत अशांसाठी ते आच्छादि+त 

आहे.
4 या ज$ाच्या +े�ाने अवि�श्वासणाऱ्यांची मने आंधळी केली आहेत. यासाठी की ख्रिUस्ताच्या $ौर�ी 

सु�ातxचा प्रकाश त्यांना पाहता येऊन नये. जो +े�ाच्या प्रवितमेचा आहे.
6 कारण +े�, जो म्हणाला, “अंधारातून प्रकाश हो�ो.” त्याने तो प्रकाश, आमच्या अंत:करणात 

ख्रिUस्ताच्या चेहेऱ्यात +े�ाच्या $ौ�ाच्या ज्ञानात +ाख�ा�ा.
8 आम्हां�र चारी दि+शांनी संकटे येतात, पण आम्ही अजून मिचरडले $ेलो नाही, $ोंधळलेलो आहोत, पण 

विनराश झालो नाही.
9 छळ झालेले असे आहोत पण टाकून दि+लेले असे आम्ही नाही, खाली पडलेलो असलो तरी आमचा 

नाश झालेला नाही.
16 म्हणून आम्ही धीर सोडीत नाही. जरी बाह्यदृष्ट्या आम्ही व्यथ ठरत आहोत तरी अंतरीकदृष्ट्या आम्ही 

दि+�सेंदि+�स न�ीन होत आहोत.
17 कारण आमची हलकी � क्षणिणक दु:खे ही आमच्यासाठी अनंतकळचे $ौर� मिमळ�ीत आहेत, जे 

दु:खापके्षा विकतीतरी मोठे आहे.
18 म्हणून आम्ही ज्या $ोष्टी कायमस्�रुपात दि+सत नाहीत वितकडे आमचे डोळे ला�ीत नाही पण जे दि+सत 

नाही, पण अवि�नाशी आहे त्याकडे डोळे ला�तो. कारण जे दि+सते ते क्षणिणक आहे, पण जे दि+सत 
नाही, ते अनंतकालीक आहे.

8. इविफसकरांस 2 : 10 (आम्ही)

10 ... आम्ही +े�ाच्या हाताने घडवि�लेले आहोत. ख्रिUस्तामध्ये आम्हांला चां$ल्या कामासाठी विनमाण केले, 
जे +े�ाने अ$ो+रच तयार केले होते. यासाठी की, त्यामध्ये चालणे आम्हांला शक्य व्हा�े.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 472 : 24 (स�)-25

स� �ास्तवि�कता +े� आणिण त्याच्या विनर्मिमAतीमध्ये आहे, कणमधुर आणिण मिचरंतन आहे.

2. 478 : 24-27

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिUNन सायन्स चचने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकA$ जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिUNन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू + स्क्रिस्Xप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छे+ांची रचना आहे.
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सुर�ातीपासून शे�टपयQत जे काही नश्वर आहे ते Cौवितक मान�ी श्रदे्धने बनलेले आहे आणिण कशाचाही 
नाही. तेच �ास्तवि�क आहे जे +े�ाला प्रवितकिबAविबत करते.

3. 14 : 25-30

Cौवितक जी�नशैलीच्या श्रद्धा आणिण स्�प्नांपासून पूणपणे �े$ळे आहे, हे जी�न दि+व्य आहे, जे 
आध्यात्मित्मक पृथ्�ी�रील ज्ञान आणिण संपूण पथृ्�ी�र माणसाच्या अमिधपत्याची जाणी� +श�ते. हे समजून 
घेतल्यामुळे त्रुटी दूर होते आणिण आजारी लोक बरे होतात आणिण त्याद्वारे आपण "अमिधकार असलेल्या 
म्हणून" बोलू शकता.

4. 321 : 6-13 पुढील पृष्ठ

त्याच्या�र काय प्रकट व्हा�े हे लोकांना समजून घेण्यापासून विनराश इब्री लॉजीव्हर. जेव्हा जेव्हा 
शहाणपणाच्या सहाय्याने त्याने आपली काठी खाली टाकली तेव्हा त्याने तो ना$ झाला आहे असे पाविहले तेव्हा
मोशे त्याच्या समोर पळून $ेला. परंतु शहाणपणाने त्याला परत येऊन या सपाचे पालन करण्यास मनाई केली 
� म$ तो घाबरून $ेला. या घटनेत वि�ज्ञानाची �ास्तवि�कता दि+सून आली. प्रकरण फक्त एक वि�श्वास असल्याचे
+शवि�ले $ेले. बुद्धीच्या बोलण्याखाली साप, �ाईट, +ै�ी वि�ज्ञान समजून घेण्यामुळे नष्ट झाला आणिण हा पुरा�ा 
एक कमचारी होता ज्या�र झुकणे आ�श्यक होते. जेव्हा मोशेला समजले की त्याने जे काही उघडपणे पाविहले 
आहे ते खरोखरच नश्वर वि�श्वासाचे एक चरण आहे.

कुष्ठरो$ हा एक मरणार मनाची विनर्मिमAती आहे आणिण ही एक अ�स्था नव्हती ही �ैज्ञाविनकदृष्ट्या शिसद्ध झाली 
आहे, जेव्हा जेव्हा मोशेने प्रथम त्याच्या मांडी�र हात ठे�ला आणिण Cयानक आजाराने बफ  म्हणून पांढरा बाहेर
काढला आणिण सध्या आपला हात नैसर्गि$Aक स्थिस्थतीत परत केला तेव्हा समान सोपी प्रविXया. ईश्वरीय वि�ज्ञानाच्या 
पुरा�ामुळे +े�ाने मोशेची Cीती कमी केली होती आणिण आतील �ाणी त्याच्यासाठी +े�ाचा आ�ाज बनली, ती 
म्हणाली: "जर ते तुझ्या�र वि�श्वास ठे�णार नाहीत किकA�ा पविहल्या+ंा ऐकला नाहीत तर ते होईल." मिचन्ह द्या, 
की ते नंतरच्या मिचन्हाच्या आ�ाजा�र वि�श्वास ठे�तील. " आणिण म्हणूनच येणा या शतकांमध्ये, जेव्हा येशूने 
आपल्या जी�नाचे वि�ज्ञान +ाखवि�ले, ज्याने आपल्या वि�द्याथ्याQना पाण्याचे द्राक्षारस ब+लून मनाची शक्ती 
+ाखवि�ली आणिण आजारी लोकांना बरे करण्याचे � �ाईट $ोष्टी दूर कसे आणायचे या वि�षयी शिशक�ले. मनाच्या
�चस्�ाचा पुरा�ा.

जेव्हा समजून घेतल्यामुळे जी�नाची बुद्धिद्धमत्ता आणिण Cौवितक $ोष्टींकडून आध्यात्मित्मक आधारा�र दृविष्टकोन 
ब+लला जातो, तेव्हा आपण जी�नाचे �ास्त�, आत्म्या�रील ज्ञाना�र विनयंत्रण मिमळ�ू आणिण ख्रिUNन किकA�ा 
सत्य आपल्याला त्याच्या दि+व्य तत्�ानुसार प्राप्त होईल. कणमधुर आणिण अमर मनुष्य मिमळण्याआधी आणिण 
त्याच्या क्षमता प्रकट होण्यापू�k ही कळस असणे आ�श्यक आहे. हे अत्यंत महत्�ाचे आहे - +ै�ी वि�ज्ञानाची ही
ओळख येण्यापू�k होणारी अफाट कायx लक्षात घेता - आपले वि�चार +ै�ी तत्त्�ाकडे �ळवि�ण्यासाठी, ती 
परिरपूण श्रद्धा आपली चूक सोडण्यास तयार असेल.

5. 347 : 12-22

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिUNन सायन्स चचने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकA$ जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिUNन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू + स्क्रिस्Xप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छे+ांची रचना आहे.
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समीक्षकांनी असा वि�चार केला पाविहजे की तथाकशिथत नश्वर मनुष्य माणसाचे �ास्त� नाही. म$ ते ख्रिUस्ताच्या 
येण्याच्या मिचन्हे पाहू शकतील. ख्रिUस्त हा +े�ाची अध्यात्मित्मक किकA�ा खरी कल्पना आहे आणिण तो आता अ$+ी 
पू�kसारखा आला आहे. तो $रीबांना सु�ाता सां$त, आजारी लोकांना बरे करतो � �ाईट $ोष्टी बाहेर टाकतो. 
ख्रिUस्ती धमाची मूलतत्त्�े पुनसQचवियत करणारी ही एक त्रुटी आहे - म्हणजेच पे्रविषत, +ै�ी उपचार? नाही; ते 
ख्रिUNनतेचे वि�ज्ञान आहे जे ते पुनसQचवियत करते, आणिण अंधारामध्ये प्रकाशणारा प्रकाश आहे, ज्याला अंधार 
कळत नाही.

6. 302 : 3-19

Cौवितक शरीर आणिण मन हे लौविकक आहेत, परंतु �ास्तवि�क मनुष्य आध्यात्मित्मक आणिण शाश्वत आहे. 
�ास्तवि�क माणसाची ओळख हरलेली नाही, परंतु या स्पष्टीकरणाद्वारे ती सापडते; अत्मिस्तत्�ाची आणिण स� 
ओळखीची जाणी� असीमपणा त्याद्वारे ओळखली जाते आणिण ती तशीच आहे. जेव्हा +े� स� काही आणिण 
स+ास�काळ त्याच्या अत्मिस्तत्�ात असतो तेव्हा मनुष्याने जे काही खरे आहे ते $मा�ले पाविहजे हे अशक्य 
आहे. मनाने महत्त्�ाचे आहे ही कल्पना आहे आणिण तथाकशिथत सुख आणिण �े+ना, जन्म, पाप, आजारपण 
आणिण प+ाथाQचा मृत्यू ही �ास्तवि�क आहे, ही नश्वर वि�श्वास आहे; आणिण हा वि�श्वास कायमचा नाहीसा होतो.

माणसाची आपली परिरCाषा पुढे ठे�ून आपण हे लक्षात ठे�ले पाविहजे की कणमधुर आणिण अमर माणूस 
कायम अत्मिस्तत्त्�ात आहे आणिण तो कोणत्याही जी�नाचा, प+ाथाQचा आणिण बुद्धिद्धमत्तेचा अत्मिस्तत्�ाच्या 
अत्मिस्तत्�ाच्या नश्वर भ्रमाच्या पलीकडे आणिण त्यापेक्षा पुढे असतो. हे वि�धान +ंतकथे�र आधारिरत आहे.

7. 248 : 15-32

नश्वर मनासमोर कोणते मॉडेल आहे? हे अपूणत्�, आन+ं, दु: ख, पाप, दु: ख आहे? आपण नश्वर मॉडेल 
स्�ीकारला आहे? आपण त्याचे पुनरुत्पा+न करीत आहात? म$ आपण आपल्या कामात लबाडीच्या 
मूर्गितAकारांनी आणिण Cयंकर प्रकारांनी पछाडलेले आहात. अपूण मॉडेलच्या स� मान�जातीकडून आपण ऐकत
नाही काय? ज$ सतत आपल्या नजरेसमोर धरते. याचा परिरणाम असा आहे की आपण त्या विनम्न नमुन्यांचे 
अनुसरण करण्यास, आपल्या लाइफ�क �र मया+ा घालण्यास आणिण �स्तूंच्या मॉडेल्सची टोक+ार रूपरेषा 
आणिण वि�कृती आपल्या अनुC�ामध्ये स्�ीकारण्यास उत्तर+ायी आहात.

या�र उपाय म्हणून आपण प्रथम आपली दृष्टी योग्य दि+शेने �ळवि�ली पाविहजे आणिण नंतर त्या मा$ाने चालणे 
आ�श्यक आहे. आपण वि�चारात परिरपूण मॉडेल तयार केले पाविहजेत आणिण सतत त्याकडे पहायला ह�े, 
किकA�ा आम्ही त्यांना कधीही Cव्य आणिण उ+ात्त जी�नात कोरणार नाही. विनःस्�ाथपणा, चां$ुलपणा, +या, 
न्याय, आरोग्य, पवि�त्रता, प्रमे - स्�$ाचे राज्य - आमच्यात राज्य करा आणिण पाप, रो$ आणिण मृत्यू अदृश्य 
होईपयQत कमी होईल.

8. 353 : 16-22

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिUNन सायन्स चचने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकA$ जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिUNन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू + स्क्रिस्Xप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छे+ांची रचना आहे.
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स� �ास्तवि�क मिचरंतन आहे. परिरपूणता �ास्तवि�कतेला अधोरेख्रिखत करते. परिरपूणतेशिश�ाय काहीही खरे 
नाही. परिरपूणता प्रकट होईपयQत आणिण �ास्त�ात येईपयQत स� $ोष्टी अदृश्य होतील. आपण स� किबAदंू�र 
�णXमाने सोडले पाविहजे. आपण अंधश्रदे्धचे काहीतरी +ेणे चालू ठे�ू नये, परंतु आपण त्या�रील स� 
वि�श्वास सोडला पाविहजे आणिण शहाणे असले पाविहजे.

9. 259 : 11-21

ख्रिUस्त सारख्या �ैज्ञाविनक अत्मिस्तत्�ावि�षयी आणिण +ै�ी उपचारांवि�षयी समजून घेण्यासाठी परिरपूण शिसद्धांत 
आणिण कल्पना - परिरपूण +े� आणिण परिरपूण मनषु्य - वि�चार आणिण प्रात्यणिक्षकेचा आधार म्हणून.

जर माणूस एकेकाळी परिरपूण होता परंतु आता त्याचे परिरपूणता $मा�ले असेल तर, मनुष्यांनी +े�ाची 
प्रवितणिक्षप्त प्रवितमा मनषु्यात कधीही पाविहली नाही. हर�लेली प्रवितमा कोणतीही प्रवितमा नाही. खरे प्रवितरूप दि+व्य
प्रवितकिबAबात हर�ले जाऊ शकत नाही. हे समजून घेत येशू म्हणाला: "जसा तुमचा स्�$ातील विपता परिरपूण आहे
तसे तुम्हीही परिरपूण व्हा."

10.   407 : 24-25 (पासून  वि�चार)

परिरपूण मॉडेल आपल्या वि�चारांमध्ये उपस्थिस्थत राहू द्या.

+ैविनक कतव्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथना

+ररोज प्राथना करणे हे या चचमधील प्रत्येक स+स्याचे कतव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
+ै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स� पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्+ स� मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु +े!

चच मॅन्युअल, अनुच्छे+ आठ�ा, वि�Cा$. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिUNन सायन्स चचने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकA$ जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिUNन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू + स्क्रिस्Xप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छे+ांची रचना आहे.
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वि�षय — �ास्तवि�कता      

+ म+र चचच्या स+स्यांच्या हेतू किकA�ा कृतीबद्दल �ैरCा� किकA�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन +ेऊ
नये. वि�ज्ञानात +ै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रिUNन �ैज्ञाविनक प्रेमात $ोड सुवि�धांना
प्रवितकिबAविबत करते, पापाची किनA+ा करते, खरा बंधुता, +ानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चचमधील स+स्यांनी
+ररोज स� प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, Cवि�ष्य सां$ण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनA+ा करण्यापासून,
समुप+ेशनातून,  प्रCा�  पाडण्यापासून  किकA�ा  चुकीच्या  मा$ाने  प्रCावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथना
करा�ी.

चच मॅन्युअल, अनुच्छे+ आठ�ा, पथं. 1

कतव्याची सतक ता

आXमक मानशिसक सूचनेवि�रूद्ध  +ररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  +े�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाब+ा  . �्या वि�सरणे किकA�ा दुलक्ष करणे हे या चचमधील प्रत्येक स+स्याचे कतव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच मॅन्युअल, अनुच्छे+ आठ�ा, वि�Cा$. 6

_____________________
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