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सोनेरी मजकूर:  1 योहान 3 : 7

"वि/य मुलांनो, तमु्हांला को�ी फस�ू नये. जो योग्य ते करतो तो जसा ख्रि5!त चांगला आहे तसा चांगला आहे."

उत्तरदायी �ाचन:  1 पतरस 5 : 6-11 

6 दे�ाने योग्य �ेळी तमु्हांस उंच करा�े यासाठी दे�ाच्या बलशाली हाताखाली लीनतेने राहा.
7 तुमच्या स�@ चिचंता दे�ा�र *ाका, कार� तो तुमची काळजी घेतो,
8 सा�ध आणि� जागरुक असा. तुमचा �ैरी जो सैतान तो गज@ना करीत विफर�ाऱ्या सिसंहासारखा को�ाला 

विगळा�े म्ह�ून सगळीकडे विफरत असतो.
9 त्याचा वि�रोध करा आणि� तुमच्या वि�श्वासात खंबीर राहा. 
10 परंतु काही काळ दु: ख सहन केल्यानंतर स�@ कृपेचा उगम जो दे�, ज्याने येशू ख्रि5!ताच्या अनंतकाळच्या 

गौर�ात भागीदार होण्यासाठी तुम्हाला पाचार� केले तो !�त: तुम्हाला पुन्हा खंबीरप�े उभे करील. 
तुम्हाला सामर्थ्यय@ देईल. तुम्हाला स्थि!Sरता देईल.

11 त्याचे सामर्थ्यय@ अनंतकाळचे आहे! आमेन.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. 2 Sे!सलनीकाकरांस 2 : 3, 4 (से 1st ,)

हा बायबलचा धडा !�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि5श्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टि!*कल को*ेशन्स आणि� ख्रि5श्चन सायन्स *ेक्!*बुक, सायन्स अँड हेल्S वि�S की *ू द स्क्रि!क्रप्चस@मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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3 तर को�ीही तुम्हाला को�त्याही /कारे फस�ू नये. म्ह�ून सा�ध असा. मी असे म्ह�तो कार� 
पविहल्यादंा मोठी बंडखोरी झाल्यालिश�ाय /भूचा टिद�स ये�ार नाही. आणि� जो नाशासाठी नेमला आहे, 
तो विनयम मोड�ारा /क* होईल.

4 तो वि�रोध करील आणि� !�त:ला स�@ गोष्टींच्या �र उच्च करील. त्याला दे� किकं�ा उपासना करण्याची 
को�तीही एखादी �!तु असे म्ह�तील.

2. 2 तीमर्थ्यSाला 3 : 1-5, 14-17

1 हेलक्षात ठे�: शे�*च्या टिद�सांत कठी� समय आपल्या�र येतील.
2 लोक !�ाSa, धनलोभी, बढाईखोर, गर्वि�ंष्ठ, लिशव्याशाप दे�ारे, आई�डिडलांची आज्ञा न मान�ारे, 

कृतघ्र, अधार्मिमंक
3 इतरां�र /ीती नस�ारे, क्षमा न कर�ारे, चहाडखोर, मोका* सु*लेले, कू्रर, चांगल्याच्या वि�रुद्ध असले.
4 वि�श्वासघातकी, उता�ीळ, ग�ा@ने फुगले, दे�ा�र /ेम करण्यापके्षा चैनीची अडिधक आ�ड धर�ारे असे 

होतील;
5 ते दे�ाच्या से�ेचे बाहेरचे !�रूप चांगले राखतील, परंतु त्याचे सामर्थ्यय@ नाकारतील. त्यांच्यापासून नेहमी 

दूर राहा.
14 प� तुझ्या बाबतीत, ज्या गोष्टी तू लिशकलास � ज्यावि�षयी तुझी खात्री झाली आहे त्या तू तशाच पुढे 

चालू ठे�. ती सत्ये ज्या को�ापासून तू लिशकलास ते तुला ठाऊक आहे. तू त्यांच्या�र वि�श्वास ठे�ू 
शकतोस.

15 तुला माहीत आहे की, तू आपल्या अवितबाल्या�!Sेत असल्यापासूनच तुला पवि�त्र शा!त्र �चनांची 
माविहती आहे. त्यांच्या ठायी तुला शहा�े बनवि�ण्याचे � तार�ाकडे घेऊन जाण्याचे सामर्थ्यय@ आहे. ते 
तुला तार�ाकडे नेण्यासाठी लाग�ारे ज्ञान देण्यास समS@ आहे.

16 /त्येक शा!त्रलेख दे�ाच्या /ेर�ेने लिलविहला असल्यामुळे तो सत्य समजण्यास, �ाई*ाचा विनषेध 
करण्यास, चुका सुधारण्यास � योग्य जी�न जगण्याचे माग@दश@न करण्यास उपयुक्त आहे.

17 यासाठी की, दे�ाचा मा�ूस /�ी� होऊन पू�@प�े /त्येक चागंल्या कामासाठी सज्ज व्हा�ा.

3. 1 राजे 13: 11-21 (से 4th,), 22, 24 (से :)

11 बेSेल नगरात एक �ृध्द संदेष्टा राहात होता. त्याच्या मुलांनी त्याला या संदेष्ट्याने बेSेल मध्ये काय केले 
ते येऊन सांविगतले. यराबामला तो संदेष्टा काय म्ह�ाला तेही त्यांनी सांविगतले.

12 तेव्हा �ृध्द संदेष्टा म्ह�ाला, को�त्या र!तयाने तो परतला? तेव्हा मुलांनी आपल्या �डीलांना यहूदाच्या 
संदेष्ट्याचा माग@ दाख�ला.

13 त्या �ृध्द संदेष्ट्याने मुलांना गाढ�ा�र खोगीर चढ�ायला सांविगतले. त्या/मा�े त्यांनी केल्या�र संदेष्टा 
गाढ�ा�रु विनघाला.

14 हा �ृध्द संदेष्टा त्या दे�ाच्या मा�ासाच्या मागा�र विनघाला. तेव्हा तो एका �ृक्षाखाली बसलेला 
आढळला. �ृध्द संदेष्ट्याने त्याला वि�चारले, तूच का तो यहूदाहून आलेला दे�ाचा मा�ूस? संदेष्टा या�र 
त्याने होकार टिदला.
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15 तेव्हा �ृध्द संदेष्टा म्ह�ाला, माझ्याबरोबर घरी चल आमच्याकडे जे�.
16 प� हा दे�ाचा मा�ूस म्ह�ाला, तुझ्याबरोबर मी येऊ शक�ार नाही. तसेच तेSे खाऊविपऊ शक�ार 

नाही
17 तेSे काही खायचे प्यायचे नाही आणि� गेलास त्या र!त्याने परतायचे नाही असे परमेश्वराने मला सांविगतले

आहे.
18 या�र तो �ृध्द संदेष्टा म्ह�ाला, मीही तुझ्या/मा�ेच एक संदेष्टा आहे. आ�ी पुढे त्याने खो*ेच सांविगतले,

मला नुकतेच परमेश्वराच्या दूताचे दश@न झाले. त्याने तुला माझ्या घरी घेऊन यायला आणि� खाऊविपऊ 
घालायला मला सांविगतले आहे.

19 तेव्हा तो दे�ाचा मा�ूस �ृध्द संदेष्ट्याच्या घरी गेला आणि� तेSे त्याने जे��खा� केले.
20 ते मेजा�र बसलेले असताना परमेश्वर �ृध्द संदेष्ट्याशी बोलला.
21 �ृध्द संदेष्टा या यहूदातील दे�ाच्या मा�ासाला म्ह�ाला, तू परमेश्वराच्या आजे्ञचे उल्लंघन केले आहेस 

असे परमेश्वर म्ह�ाला, तू त्याच्या आजे्ञ/मा�े �ागला नाहीस.
22 येSे काहीही खायला प्यायला परमेश्वराने तुला सक्त, मनाई केली होती. तरी तू इSे आलास आणि� 

जे�लास. तेव्हा तुझे आता तुझ्या कु*ंुविबयाबरोबर दफन हो�ार नाही.
24 परतीच्या �ा*े�र एका लिसहाने त्याच्या�र हल्ला चढ�ला आणि� त्याला मारुन *ाकले. दे�ाच्या मा�साचा

मृतदेह र!त्यातच पडला होता. गाढ� आणि� सिसंह त्याच्या /ेताशेजारीच होते.

4. !तोत्रसंविहता 43 : 1, 2 (से :), 3-5

1 दे�ा तुला न अनुसर�ारा एक मा�ूस इSे आहे. तो कप*ी आहे आणि� तो खो*े बोलतो दे�ा मी बरोबर 
आहे हे लिसध्द कर. माझा बचा� कर. मला त्या मा�सापासून �ाच�.

2 दे�ा, तू माझे सुरणिक्षत !Sान आहेस तू मला का सोडलेस? माझ्या शत्रूंपासून कशी सु*का करायची ते तू
मला का दाख�ले नाहीस?

3 दे�ा, तुझा /काश आणि� सत्य माझ्या�र उजळू दे तुझा /काश आणि� सत्य मला माग@ दाख�ेल. ते मला 
तुझ्या पवि�त्र डोंगराकडे नेतील. ते मला तुझ्या घराकडे नेतील.

4 मी दे�ाच्या �ेदीज�ळ जाईन मला अत्यंत सुखी कर�ाऱ्या दे�ाकडे मी येईन. दे�ा, माझ्या दे�ा मी तुझी
�ी�ा �ाज�ून !तुती करीन.

5 मी इतका ख्रिखन्न का आहे? मी इतका का तळमळतो आहे? मी दे�ाच्या मदतीची �ा* पहायला ह�ी. 
मला दे�ाची !तुतीकरायची आ�खी संधी डिमळेल. तो मला �ाच�ेल.

5. इविफसकरांस 4 : 1-3, 13-15

1 म्ह�ून मी, जो /भूमधील कैदी, (दास) तो तमु्हांला वि�नंती करतो, दे�ाकडून तमु्हाला जे पाचार� 
झालेले आहे, त्याला शोभेल अशा /कारे राहा.

2 नेहमी नम्रता, सौम्यता दाख�ा. आणि� सहनशीलतेने एकमेकांबरोबर /ीतीने राहा.
3 शांतीच्या बंधनाने आत्म्याचे ऐक्य राखण्यासाठी /त्येक गोष्टीत /यत्न करा.
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विक्रस्टि!*कल को*ेशन्स आणि� ख्रि5श्चन सायन्स *ेक्!*बुक, सायन्स अँड हेल्S वि�S की *ू द स्क्रि!क्रप्चस@मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, मे 30, 2021
पृष्ठ 4

वि�षय — पुरातन आणि� आधुविनक नेक्रोमन्सी, एलिलयास मेस्मि!मरिरझम अँड हायप्नोटि*झम, डिडसऑन्*ेड

13 आम्हा स�ाwना आमच्या विपत्यातील एकत्�ाप�ामुळे वि�श्वासाची आणि� दे�ाच्या पुत्रावि�षयीच्या ज्ञानाची 
जा�ी� होते आणि� पू�@त्�ाची जी परिरमा�े ख्रि5!ताने आ�ली आहेत त्या उच्चतेपयwत पोहोंचून परिरपक्� 
मनुष्य होण्यासाठी आमची �ाढ होते.

14 हे असे आहे म्ह�ून यापूढे आप� लहान बाळकासारखे नसा�े. म्ह�जे मा�सांच्या कप*ाने त्यांची 
लबाडी जी कप*योजनेला महत्त्� देते, अशा /त्येक नव्या लिशक��ुकीच्या �ाऱ्याने तमुचे माग@ ला*ांनी 
इकडे वितकडे हेलका��ारे होऊ नयेत

15 त्याऐ�जी आप� /ेमाने सत्य बोला�े आणि� /त्येक मागा@ने ख्रि5!तासारखे होण्यासाठी �ाढा�े. ख्रि5!त हा
म!तक आहे.

6. इविफसकरांस 6 : 10-18 (से ,), 23, 24

10 शे�*ी, /भूमध्ये तुम्ही त्याच्या महान शक्तीसामर्थ्यया@ने सशक्त व्हा.
11 दे�ाने टिदलेले संपू�@ डिचलखत धार� करा. यासाठी की तुम्हांला सैतानाच्या दुष्ट योजनांवि�रुद्ध उभे राहता

या�े.
12 कार� आपले झगड�े, रक्तमांसाबरोबर नाही, तर सताधीशांवि�रुद्ध, अडिधकान्यावि�रुद्ध, या 

अंधकारातील जगाच्या सामर्थ्यया@बरोबर आणि� आकाशातील दुष्ट आत्म्यांवि�रुद्ध आहे.
13 म्ह�ून दे�ाने टिदलेली संपू�@ शस्रसामग्री घ्या. म्ह�जे तमु्हाला स�@ ते केल्या�र टि*कून राहता येईल � 

�ाई* टिद�स आल्या�र तुम्हाला /वितकार करता येईल.
14 म्ह�ून भक्क मप�े उभे राहा! सत्याने आपली कंबर बांधा, नीतीमत्त्�ाचे उररत्रा� धार� करा.
15 आणि� सु�ाता@ � शांती यांची घोष�ा करण्यासाठी सज्जतेच्या �हा�ा पायी घाला.
16 या स�@ गोष्टींबरोबर ढाल म्ह�ून वि�श्वास घ्या. ज्यामुळे त्या दुष्टाने मारलेले स�@ जळते बा� तुम्हांला 

वि�झवि��े शक्य होईल.
17 आणि� तार�ाचे लिशररत्रा� घ्या, आणि� आत्म्याची तल�ार जो दे�ाचा संदेश आहे, तो घ्या.
18 /त्येक /ंसांगी स�@ /कारे /ाS@नापू�@क वि�नवंित करुन आत्म्यात /ाS@ना करा. डिचका*ी � /ाS@नेसह स�@ 

संतांसाठी /ाS@ना करीत जागृत राहा.
23 दे�विपता आणि� /भु येशू ख्रि5!तापासून आता बंधु बविह�ींना वि�श्वासासह /ीवित आणि� शांवित लाभो.
24 जे स�@ ज� आपल्या /भु येशू ख्रि5!ता�र अवि�नाशी /ीवित करतात, त्या स�ा@बरोबर दे�ाची कृपा असो.

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 100 : 1-11

म!ेमरिरझम किकं�ा अ ॅविनमल मॅग्नेटि*झम 1775 मध्ये जम@नीमध्ये मे!मरने /Sम लक्षात आ�ून टिदले. अमेरिरकन 
सायक्लोपीडिडयाच्या मते, तो या तSाकलिSत शक्तीचा मानत होता, ज्याला त्याने असे म्ह*ले होते की एखाद्या 
रोगाने दुस या /ाण्या�र ताबा डिमळवि�ला जाऊ शकतो. त्याचे /!ता� खालील/मा�े होतेः

हा बायबलचा धडा !�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि5श्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टि!*कल को*ेशन्स आणि� ख्रि5श्चन सायन्स *ेक्!*बुक, सायन्स अँड हेल्S वि�S की *ू द स्क्रि!क्रप्चस@मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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"आकाशीय सं!Sा,  परृ्थ्य�ी आणि� अ ॅविनमे*ेड �!तूंमध्ये पर!पर /भा� आहे.  /ा�ी एजं*्स या एजं*च्या
/भा�ास सं�ेदनाक्षम असतात आणि� मज्जातंतूंच्या पदाSा@द्वारे !�तःचा /सार करतात."

2. 101 : 21-11

/ाण्यांच्या चंुबकाच्या कृतींबद्दल लेखकाची !�तःची विनरीक्ष�े वितला प*�ून देतात की हा एक उपाय कर�ारा 
एजं* नाही आणि� याचा अभ्यास कर�ा यां�र आणि� त्याचा /वितकार न कर�ा या त्यांच्या वि�षयां�र नैवितक 
आणि� शारीरिरक मृत्यूकडे नेतो.

जर /ा�ी चंुबकत्� कमी होते किकं�ा रोग बरा होतो असे टिदसते तर हे !�रूप फस�े आहे, कार� त्र*ुी तु्र*ीचे 
परिर�ाम काढू शकत नाही. चुकांमुळे अ!�!Sता आरामात अस�े अडिधक श्रेय!कर आहे. अलीकडेच 
संमोहनप�ा म्ह�ून ओळखल्या जा�ाऱ्या अ ॅविनमल मॅग्नेटि*झमचा /भा� को�त्याही परिरस्थि!Sतीत नाही, हा 
भ्रमांच्या /भा�ालिश�ाय आहे. यातून डिमळ�ारा को�ताही लाभ फायद्याच्या जादू�रील एखाद्याच्या 
वि�श्वासाशी संबंडिधत आहे.

/ाण्यांच्या मॅग्नटेि*झमला को�ताही �ैज्ञाविनक पाया नाही, कार� दे� �ा!तवि�क, क�@मधुर आणि� शाश्वत स�@ 
गोष्टीं�र शासन करतो, आणि� त्याची शक्ती /ा�ी किकं�ा मनषु्य नाही. त्याचा वि�श्वास आणि� असा वि�श्वास 
असलेला /ा�ी आहे, वि�ज्ञान /ाण्यांचे चंुबकत्�, मेसर्झिझंझम किकं�ा विहप्नोटि*झम एक नकार आहे, ज्यामध्ये 
बुद्धिद्धमत्ता, सामर्थ्यय@ किकं�ा �ा!तवि�कता नाही आणि� अSा@ने ती तSाकलिSत नश्वर मनाची एक अ�ा!त� 
संकल्पना आहे.

तेSे एकच �ा!तवि�क आकष@� आहे ते म्ह�जे आत्म्याचे. खांबाकडे सुई दाखवि��े या स�@-शक्तीने किकं�ा 
दे�ाचे आकष@�, दै�ी मनाचे /तीक आहे.

3. 102 : 16-23

/ाण्यांच्या चंुबकीयतेचे सौम्य रूप अदृश्य होत आहेत आणि� त्याची आक्रमक �ैलिशष्ट्ये समोर येत आहेत. 
जी�घे�ा वि�चारांच्या अंधकारात लपून बसलेल्या /त्येक गुन्ह्यातून घड�ा या गुन्ह्यांत /त्येक तास जाळे 
अडिधक गुंतागुंतीचे � सूक्ष्म असतात. /ाण्यांच्या चंुबकीयतेच्या सध्याच्या पध्दती इतक्या गुप्त आहेत की त्या 
�यात त्यांना औत्सुक्यासारखे बनवि�तात आणि� गुन्हेगाराची इच्छा असलेल्या वि�षया�र ती औदालिसनता विनमा@�
करते.

4. 95 : 28-3

भुरळ पाड�ा या भ्रामक गोष्टींनी भुललेले हे जग बालप�ीच्या पाळण्यात झोपले आहे, काही तासांचे !�प्न 
पाहत आहे. भौवितक ज्ञान अस्मि!तत्�ाची सत्यता उलगडत नाही; परंतु आध्यास्मित्मक अSा@ने मान�ी चेतनाला 
डिचरंतन सत्यात आ�ले जाते. मा�ुसकी हळूहळू पापी सं�ेदनातून अध्यास्मित्मक आत्म्यास /गती करते; स�@ 
गोष्टी योग्यरिरत्या जा�ून घणे्यास तयार नस�े, ख्रि5!ती जगाला साखळ्यांनी बांधून ठे�ते.

हा बायबलचा धडा !�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि5श्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टि!*कल को*ेशन्स आणि� ख्रि5श्चन सायन्स *ेक्!*बुक, सायन्स अँड हेल्S वि�S की *ू द स्क्रि!क्रप्चस@मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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5. 102: 30-5 (से 1st.)

मान�जातीने लिशकले पाविहजे की �ाई* शक्ती नाही. त्याची तSाकलिSत हुकूमशाही हा शून्यतेचा एक *प्पा आहे.
ख्रि5श्चन वि�ज्ञान �ाई*ाचे राज्य काढून *ाकते आणि� कु*ंुबात आणि� म्ह�ूनच समाजात /ीती आणि� आपुलकी
�ाढ�ते.  /ेविषत पौलाने  "या जगाचा दे�" म्ह�ून दुष्टतेच्या व्यलिक्तरेखेचा उल्लेख केला आहे आणि� पुढे त्यास
बेईमानी आणि� कुटि*लप�ा म्ह�ून परिरभाविषत केले आहे.

6. 103 : 15-17, 29-7

अतुलनीय दे� आणि� त्याची कल्पना, स�@-चांगले �ाई* एक अनुमान खो*े आहे.

/त्यक्षात नश्वर मन नाही आणि� परिर�ामी नश्वर वि�चार आणि� इच्छाशक्तीचे !Sानांतर� नाही. जी�न आणि� 
अस्मि!तत्� दे�ाचे आहे. ख्रि5श्चन सायन्समध्ये मा�ूस हानी पोच�ू शकत नाही, कार� �ैज्ञाविनक वि�चार म्ह�जे 
खऱ्या वि�चारांनी, दे�ापासून मा�साकडे जा�े.

जेव्हा ख्रि5श्चन वि�ज्ञान आणि� /ाण्यांचे चंुबकत्� दोन्ही गोष्टी समजून घेतल्या जातील, कार� त्यांची तारीख 
आता ये�ार नाही, तेव्हा या पु!तकाच्या लेखकाला मेंढराच्या कपड्यांमध्ये लाडंग्यांद्वारे इतका 
अन्यायकारकप�े छळ केला गेला आणि� का त्यांच्या�र अत्याचार केले गेले हे पाविहले जाईल.

7. 105 : 22-29

जो को�ी संधी डिमळाला आहे म्ह�ून ताज्या अत्याचार करण्यासाठी पळून गेलेल्या अपराध्यासारख्या वि�कसीत
मानलिसक शक्तीचा उपयोग करतो तो  कधीही  सुरणिक्षत नाही.  दे� त्याला अ*क करील.  दै�ी  न्याय त्याला
हाताळेल. त्याची पापे त्याच्या गळ्यातील दगड असतील आणि� त्याला �जन आणि� मृत्यूच्या सखोलतेखाली
आ�तील. चुकांची तीव्रता त्याच्या कल्या�ाची भवि�ष्य�ा�ी करते, आणि� /ाचीन मकु्तीची पुष्टी करते: "ज्यांना
दे�ता नष्ट करतात, ते आधी �ेडे बनतात."

8. 542 : 19-26

सत्याला दे�ाच्या मागा@ने चूक उघडकीस आ�ू द्या आणि� मान�ी न्यायाचा नमुना दै�ी होऊ द्या. पाप काय आहे 
आणि� जे करते त्याकरिरता त्याचे संपू�@ दंड /ाप्त होईल. न्याय पापीला डिचन्हांविकत करतो, आणि� दे�ाचे माग@ 
दूर करु नये म्ह�ून मनुष्यांना लिशक�ते. मत्सर करण्याच्या !�तःच्या नरकात, न्याय खोट्या गोष्टींचा समा�ेश 
करतो, जे !�त: ला पुढे ढकलून, दे�ाच्या आज्ञा मोडतो.

9. 96 : 11-4

"स�ा@त गडद तास पहा*ेच्या आधी."

हे भौवितक जग आजही पर!पर वि�रोधी शक्तींचे आखाडे बनत आहे. एकीकडे कलह � त्रास होईल; दुस या 
बाजूला वि�ज्ञान आणि� शांती असेल. भौवितक श्रद्धा त*ु�े म्ह�जे दुष्काळ आणि� रोगराई, �ासना, शोक, 

हा बायबलचा धडा !�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि5श्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टि!*कल को*ेशन्स आणि� ख्रि5श्चन सायन्स *ेक्!*बुक, सायन्स अँड हेल्S वि�S की *ू द स्क्रि!क्रप्चस@मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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पाप, आजारप� आणि� मृत्यू असे टिदसते जे काहीच /क* होईपयwत न�ीन *प्प्यात गृविहत धरतात. हे वि�घ्न 
चुकून होईपयwत चालू राहतील, जेव्हा स�@ मतभेद आध्यास्मित्मक सत्यात विगळले जातील.

नवैितक रासायविनकर�ात भयानक त्र*ुी नाहीशी होईल. ही मानलिसक विकण्�न सुरू झाली आहे आणि� 
वि�श्वासातील स�@ चुका समजून घेईपयwत चालू राहतील. वि�श्वास बदलू शकतो, परंतु आध्यास्मित्मक समज 
बदलत नाही.

जसा हा अंत ज�ळ येत आहे तसतसे ज्याने दै�ी वि�ज्ञानाच्या अनुषंगाने आपला माग@ तयार केला आहे तो
शे�*पयwत टि*केल. भौवितक ज्ञान कमी होत जात असताना आणि� आध्यास्मित्मक समज �ाढत गेली, �ा!तवि�क
�!तू भौवितक ऐ�जी मानलिसकरिरत्या पकडल्या जातील.

या अंवितम संघषा@दरम्यान, �ाई* मनाने आ�खी �ाई* कृत्ये करण्याचे माग@ शोधण्याचा /यत्न केला जाईल; 
परंतु जे ख्रि5श्चन वि�ज्ञान समजतात त्यांच्या�र गुन्हा नोंदवि�ला जाईल. ते त्र*ुी काढून *ाकण्यास मदत करतील. 
ते कायदा � सुव्य�!Sा राखतील आणि� अंवितम परिरपू�@तेच्या विनणिश्चततेची आनंदाने �ा* पाहतील.

10.   97 : 21-25

व्यापक तर्थ्यये !�त: �र बऱ्यापैकी खो*ेप�ा दश@वि�तात, कार� ते चुकून त्र*ुी आ�तात. सत्य 
बोलण्यासाठी धैय@ आ�श्यक आहे; उच्च सत्य वितच्या आ�ाज उंचा�ण्यापयwत, जोरात ओरडण्यामुळे चूक 
होईल, जोपयwत त्याचा मूलभूत आ�ाज वि�सरत नाही.

दैविनक कत@व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची /ाS@ना

दररोज /ाS@ना कर�े हे या चच@मधील /त्येक सद!याचे कत@व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि� /ीती यांचे राज्य !Sाविपत व्हा�े आणि� माझ्यापासून स�@ पापां�र राज्य करु द्या; आणि�
तुझे शब्द स�@ मान�जातीचे !नेह समृद्ध करु आणि� त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच@ मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

हा बायबलचा धडा !�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि5श्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टि!*कल को*ेशन्स आणि� ख्रि5श्चन सायन्स *ेक्!*बुक, सायन्स अँड हेल्S वि�S की *ू द स्क्रि!क्रप्चस@मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�षय — पुरातन आणि� आधुविनक नेक्रोमन्सी, एलिलयास मेस्मि!मरिरझम अँड हायप्नोटि*झम, डिडसऑन्*ेड

द मदर चच@च्या सद!यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी /मे एकट्याने मा�सा�र राज्य करते; आणि� एक ख्रि5श्चन �ैज्ञाविनक /ेमात गोड सुवि�धांना
/वितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरप�ा आणि� क्षमा यामध्ये. या चच@मधील सद!यांनी
दररोज स�@ /कारच्या �ाई*ापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  /भा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा@ने  /भावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  /ाS@ना
करा�ी.

चच@ मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पSं. 1

कत@व्याची सतक@ ता

आक्रमक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  !�त:  चा  बचा�  कर�े,  आणि�  दे�,  त्याचा  नेता  आणि�
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  .््या वि�सर�े किकं�ा दुल@क्ष कर�े हे या चच@मधील /त्येक सद!याचे कत@व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच@ मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा !�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि5श्चन सायन्स चच@ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टि!*कल को*ेशन्स आणि� ख्रि5श्चन सायन्स *ेक्!*बुक, सायन्स अँड हेल्S वि�S की *ू द स्क्रि!क्रप्चस@मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


