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वि�षय — अ�ास्त�

सोनेरी मजकूर:  गलतीकरांस 3 : 3

"तमु्ही इतके मूर्ख$ आहात का की, जे जी�न तुम्ही आत्म्यात सुरु केले ते आता देहाने पूर्ण$ करीत आहात?"

उत्तरदायी �ाचन: गलतीकरांस 3: 1
1 करिरंथकरांस 3: 16, 18 
2 करिरंथकरांस 4: 18 
2 पतरस 1: 16, 19

1 ज्या तुमच्या डोळ्यांसमोर येशू ख्रि6स्ताला �धस्तंभा�र ख्रिर्खळलेले जाहीर रिरतीने तुम्हांला �र्ण$न 
करुनसावंिगतले होते त्या तुम्हांला कोर्णी भुरळ घातली आहे?

16 तमु्ही दे�ाचे मंदिदर आहात आणिर्ण दे�ाचा आत्मा तमुच्यामध्ये राहतो हे तुम्हांला माहीत नाही काय?
18 कोर्णीही स्�त:ला फस�ू नये. जर कोर्णी स्�त:ला या जगाच्या दृविAकोर्णानुसार शहार्णा समजत असेल 

तर त्याने र्खरोर्खर ज्ञानी होण्यासाठी मूर्ख$ व्हा�े.
18 म्हर्णून आम्ही ज्या गोAी कायमस्�रुपात दिदसत नाहीत वितकडे आमचे डोळे ला�ीत नाही पर्ण जे दिदसत 

नाही, पर्ण अवि�नाशी आहे त्याकडे डोळे ला�तो. कारर्ण जे दिदसते ते क्षणिर्णक आहे, पर्ण जे दिदसत नाही, 
ते अनंतकालीक आहे.

16 कारर्ण तेव्हा अक्क भार्खडकथां�र आम्ही राविहलो नाही.
19 आम्ही संदेष्ट्यांचे भवि�ष्य�चन अती वि�श्वासनीय असे समजून त्यास मान देतो. त्याकडे लक्ष देऊन तमु्ही

फार चांगलेकरता, कारर्ण अगदी अंधारात काशर्णाऱ्या दीपामार्णे ते दिदसते म्हर्णून दिद�स उजाडून 
भात तारा तुमच्या अंत:करर्णातकाशेपयNत तुम्ही त्याकडे ध्यान देऊन पाहाल तर चांगले होईल.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि6श्चन सायन्स चच$ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्Zकल कोZेशन्स आणिर्ण ख्रि6श्चन सायन्स Zेक्स्Zबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Zू द स्क्रिस्Xप्चस$मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. उत्पलित्त 1: 1, 26 (ला :), 27, 31 (ला 1st.)

1 दे�ाने आकाश � पृथ्�ी विनमा$र्ण केली.
26 मग दे� बोलला, आपर्ण आपल्या वितरूपाचा आपल्या सारर्खा मनषु्य विनमा$र्ण करु; समदु्रातील मासे, 

आकाशातील पक्षी, स�$ �नपशू, मोठी जना�रे � जमिमनी�र सरपZर्णारे स�$ लहान ार्णी यांच्या�र ते 
सत्ता चालवि�तील.

27 तेव्हा दे�ाने आपल्या वितरुपाचा मनषु्य विनमा$र्ण केला; दे�ाचे वितरुप असा तो विनमा$र्ण केला; नर � नारी
अशी ती विनमा$र्ण केली.

31 आपर्ण केलेले स�$काही फार चांगले आहे असे दे�ाने पाविहले.

2. उत्पलित्त 2: 6, 7

6 पथृ्�ी�रुन धुके �र जात असे � त्याने स�$ जमिमनी�र पार्णी लिशपंडले � पसरले जात असे.
7 नंतर परमेश्वर दे�ाने जामिमनीतील मातीचा मनुष्य घड�ला � त्याच्या नाकपुड्यात जी�नाचा श्वास 

फंुकला आणिर्ण मनुष्य जी�धारी म्हर्णजे जी�ंत ार्णी झाला.

3. उत्पलित्त 6: 1, 5 (दे�)

1 पथृ्�ी�रील मनुष्यांची संख्या �ाढतच राविहली आणिर्ण त्यांना मुली झाल्या;
5 परमेश्वराने पाविहले की पृथ्�ी�रील लोक दुA आहेत; त्यांचे वि�चार नेहमी �ाईZ असतात.

4. रोमकरांस 1: 13 (ला 2nd,), 16 (ला ;), 18-23, 25 (ला 1st.)

13 बंधूनो, पुष्कळ �ेळा तुम्हांला भेZ देण्याची मला इच्छा झाली.
16 मला सु�ातgची लाज �ाZत नाही. कारर्ण दे�ाचे सामथ्य$ जो कोर्णी वि�श्वास ठे�तो त्या स�ा$साठी तारर्ण 

आहे. थम यहूद्याकारिरता आणिर्ण नंतर ग्रीकांसाठी.
18 लोकांनी केलेल्या त्येक अविनतीच्या कृत्यांमुळे � जे आपल्या अनीतीने सत्य दाबून ठे�तात, त्यांच्यामुळे

स्�गा$तून दे�ाचा Xोध गZ होतो.
19 हे असे होत आहे कारर्ण दे�ावि�षयीचे ज्ञान त्यांच्यात दिदसून येते � दे�ाने ते त्यांना दार्ख�ून दिदले आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि6श्चन सायन्स चच$ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्Zकल कोZेशन्स आणिर्ण ख्रि6श्चन सायन्स Zेक्स्Zबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Zू द स्क्रिस्Xप्चस$मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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20 जगाच्या विनर्मिमतंीपासून दे�ाचे अदृश्य गुर्ण, त्याचे सनातन सामथ्य$ � त्याचे दे�पर्ण हे दे�ाने ज्या गोAी 
विनमा$र्ण केल्या त्या�रुन गZ होतात. आणिर्ण जर तमु्हांला हे कळत नाही, तर ह्याचे तुम्हांला कसलेच 
समथ$न करता येर्णार नाही.

21 कारर्ण जरी त्यांना दे� माहीत होता तरी त्यांनी दे� म्हर्णून त्याचा आदर केला नाही, किकं�ा त्याचे आभार 
मानले नाहीत, उलZ ते आपल्या वि�चारात विनष्फळ झाले आणिर्ण मूर्ख$ अंत;करर्णे अंधकारमय झाली.

22 जरी ग�ा$ने त्यांनी स्�त:ला शहार्णे समजले तरी ते मूर्ख$ ठरले.
23 आणिर्ण अवि�नाशी दे�ाचे गौर� याची मत्य$ मान�, पक्षी, चार पायाचे ार्णी, सरपZर्णारे ार्णी 

यांच्यासारख्या दिदसर्णाऱ्या वितमांशी अदलाबदल केली.
25 त्यांनी दे�ाच्या र्खरेपर्णाशी लबाडीची अदलाबदल केली � विनमा$र्णकत्या$ऐ�जी जे विनर्मिमंलेले त्याची 

उपासना केली. विनमा$र्णकता$ स�$काळ धन्य�ादिदत आहे. आमेन.

5. 1 योहान 2: 24, 26, 27

24 तुमच्या बाबतीत जे तमु्ही सुरु�ातीपासून ऐकले आहे, त्यामध्येच राहा, सुरु�ातीपासून जे तुम्ही ऐकले 
त्यात जर तुम्हीराहाल, तर तमु्ही पुत्रामध्ये � विपत्यामध्ये राहाल.

26 जे तुम्हाला फसवि�ण्याचा यत्न करीत आहेत त्यांच्यावि�षयी मी तुम्हांला या गोAी लिलहीत आहे.
27 पर्ण तुमच्याबाबतीत म्हZले तर, ज्या (पवि�त्र व्यक्तीकडून) तमु्हांला अणिभषेक करण्यात आला तो 

तुमच्यामध्ये राहतो.म्हर्णून दुसऱ्रा़ कोर्णी तमु्हांला लिशक�ा�े याची गरज नाही. त्याऐ�जी ज्या आत्म्यासह 
तुमचा अणिभषेक (पवि�त्र व्यक्तीकडून)झाला या स�$ गोAीवि�षयी तो तुम्हांला लिशकवि�तो आणिर्ण लक्षात 
ठे�ा की, तो र्खरा आहे आणिर्ण र्खोZा मुळीच नाही. जसे त्यानेतुम्हाला जे करण्यास लिशकवि�ले आहे तसे 
तमु्ही ख्रि6स्तामध्ये राहा.

6. माक$  1: 14 (येशू), 15, 29-32, 39-42

14 यानंतर, योहानाला तुरंुगात Zाकण्यात आले. येशू गालीलास गेला � दे�ाकडून आलेली सु�ाता$ त्याने 
सांविगतली.

15 येशू म्हर्णाला, आता योग्य �ेळ आली आहे. दे�ाचे राज्य ज�ळ आले आहे. पश्चात्ताप करा आणिर्ण 
सु�ातg�र वि�श्वास ठे�ा.

29 येशू � त्याच्या लिशष्यांनी सभास्थान सोडले आणिर्ण लागलीच ते योहान � याकोब यांच्याबरोबर लिशमोन � 
अंदिद्रया यांच्या घरी गेले.

30 लिशमोनाची सासू तापाने विबछान्या�र पडली होती. तेव्हा त्यांनी ताबडतोब येशूला वितच्यावि�षयी 
सांविगताले.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि6श्चन सायन्स चच$ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्Zकल कोZेशन्स आणिर्ण ख्रि6श्चन सायन्स Zेक्स्Zबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Zू द स्क्रिस्Xप्चस$मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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31 तो वितच्याकडे गेला आणिर्ण वितला हाताला धरून त्याने उठवि�ले. आणिर्ण वितचा ताप विनघून गेला � ती त्याची
से�ा करू लागली.

32 संध्याकाळ झाली आणिर्ण सूय$ अस्ताला गेल्या�र त्यांनी स�$ आजारी लोकांस आणिर्ण भुतांनी पछाडलेल्या 
लोकांस त्याच्याकडे आर्णले.

39 मग तो स�$ गालीलातून, त्यांच्या सभास्थातून उपदेश करीत आणिर्ण भुते काढीत विफरला.
40 एक कुष्ठरोगी येशूकडे आला � त्याच्यापुढे गुडघे Zेकून त्याने स्�त:ला बरे करण्याची वि�नवंित केली. तो 

येशूला म्हर्णाला, जर तुमची इच्छा असेल तर तमु्हामध्ये मला शुद्ध करण्याचे सामथ$ आहे.
41 येशूला त्याची दया आली. मग त्याने हात लांब केला आणिर्ण त्याला स्पश$ केला � त्याला म्हर्णाला, मला 

तुला बरे करा�याचे आहे. तुझा कुAरोग बरा हो�ो.
42 आणिर्ण लगेच त्याचे कुष्ठ गेले � तो शूद्ध झाला.

7. लूक 9: 38-44 (ला :), 55 (तू)

38 आणिर्ण त्याच�ेळी जमा�ातील एक मनुष्य मोठ्याने ओरडून म्हर्णाला, गुरुजी, मी तुम्हांला वि�नवंित करतो, 
माझ्या मुलाकडे पाहा, कारर्ण तो माझा एकुलता एक मुलगा आहे.

39 एकाएकी त्याला अशुद्ध आत्मा धरतो � तो अचानक किकंचाळतो, आणिर्ण तो त्याला झZके देईपयNत 
विपळतो, त्यामुळे त्याच्या तोंडाला फेस येतो, तो त्याला सोडीत नाही � त्याला गलिलतगात्र करतो.

40 मी तुमच्या लिशष्यांना तो अशुद्ध आत्मा काढण्याची वि�नवंित केली, पर्ण त्यांना ते शक्य झाले नाही.
41 येशू म्हर्णाला अहो, अवि�श्वासू � चुकलेल्या लोकांनो! मी तुमच्याबरोबर विकती काळ राहू � विकती काळ 

तुमचे सोसू? त्या मुलाला इकडे आर्णा.
42 परंतु तो येत असतानाच भुताने त्याला पाडले आणिर्ण विपळ�Zले. येशूने अशुद्ध आत्म्याला धमका�ले. 

त्याने मुलाला बरे केले आणिर्ण त्याला त्याच्या �मिडलांज�ळ परत दिदले.
43 दे�ाचा मविहमा पाहून ते स�$ फार आश्चय$चविकत झाले.पर्ण स�$ लोक येशूने जे केले त्यावि�षयी आश्चय$ 

व्यक्त करीत असताना, तो त्याच्या लिशष्यांना म्हर्णाला.
44 मी तुमच्याज�ळ ज्या गोAी सांगतो त्याकडे काळजीपू�$क लक्षा द्या. मनषु्याच्या पतु्राला लोकांच्या हाती 

देण्यात येईल.
55 तेव्हा त्याने �ळून त्यांना धमका�ले.

8. रोमकरांस 6 : 1, 14-16

1 तर मग आपर्ण काय म्हर्णा�े? दे�ाची कृपा �ाढा�ी म्हर्णून आपर्ण पापांत राहा�े काय?
14 पाप तुम्हां�र राज्य करर्णार नाही. कारर्ण तुम्ही विनयमशास्त्राधीन नाही तर दे�ाच्या कृपेच्या अधीन 

आहात.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि6श्चन सायन्स चच$ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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15 तर मग आपर्ण काय करा�े? आपर्ण विनयमशास्त्राधीन नसून दे�ाच्या कृपेच्या अधीन आहोत म्हर्णून पाप
करा�े काय?

16 र्खात्रीने नाही. तमु्हांला माहीत नाही काय की जेव्हा तमु्ही स्�त:ला आज्ञापालना करता एर्खाद्याच्या 
स्�ाधीन करता तर ज्याची आज्ञा तुम्ही पाळता त्याचे गुलाम आहात. तमु्ही पापांत चालू शकता किकं�ा 
दे�ाची आज्ञा पाळू शकता. पापांमळेु आध्यात्मित्मक मरर्ण येते. पर्ण दे�ाची आज्ञा पाळल्याने तमु्हांला 
नीवितमत्� मिमळते.

9. 1 लिथस्सलुनीविकयों 2 : 12 (चालर्णे), 13

12 ...आणिर्ण तुम्हांला साक्ष दिदली की, दे�ाला आ�डेल अशा कारे �ागा. जो त्याच्यात � गौर�ात तुम्हाला 
बोलावि�तो.

13 आणिर्ण, या कारर्णासाठी आम्हीसुद्धा दे�ाचे सातत्याने आभार मानतो, कारर्ण जेव्हा तमु्ही आमच्याकडून 
दे�ाचा संदेश ऐकला, तेव्हा तमु्ही तो मनुष्याकडून आलेला म्हर्णून स्�ीकारला नाही, तर दे�ापासून 
आलेला जसा र्खरा होता तसाच स्�ीकारला. दे�ाचा संदेश, जो तमु्हा वि�श्वास र्णाऱ्यांच्यामध्ये सुद्धा काय$ 
करीत आहे.

वि�ज्ञान आणिर्ण आरोग्य

1. 468 : 12-15

आत्मा �ास्तवि�क आणिर्ण शाश्वत आहे; पदाथ$ हा अ�ास्त� आणिर्ण ऐविहक आहे. आत्मा हा दे� आहे आणिर्ण 
मनषु्य त्याची वितमा आणिर्ण समानता आहे. म्हर्णून मार्णूस भौवितक नाही; तो आध्यात्मित्मक आहे.

2. 277 : 24 (असमानता)-32

आत्म्याचे �ेगळेपर्ण हे पदाथ$ आहे, आणिर्ण �ास्तवि�कतेच्या वि�रुद्ध दै�ी नाही - ही एक मान�ी संकल्पना 
आहे. मॅZर ही वि�धानाची तु्रZी आहे. विमिमसमधील या त्रZुीमळेु ते �ेश केलेल्या त्येक वि�धानातील 
विनष्कषा$मध्ये चुका होतात. पदाथा$बद्दल आपर्ण काहीही म्हर्णू किकं�ा वि�श्वास ठे�ू शकत नाही की अमर 
आहे, कारर्ण पदाथ$ तात्पुरती आहे आणिर्ण म्हर्णून ती एक नश्वर घZना आहे, मान�ी संकल्पना आहे, 
कधीकधी संुदर, नेहमीच चुकीची असते.

3. 521 : 26-2
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उत्पत्तीच्या दुसऱ्या अध्यायात दे� आणिर्ण वि�श्वाच्या या भौवितक दृविAकोनाचे वि�धान आहे, जे पू�} 
नोंद�ल्यामार्णे �ैज्ञाविनक सत्याच्या अगदी वि�रुद्ध आहे. त्रZुी किकं�ा �स्तूचा इवितहास, जर सत्य असेल तर,
आत्म्याच्या स�$शलिक्तमानतेला बाजूला ठे�ेल; पर्ण तो र्खोZा इवितहास आहे जो र्खऱ्याच्या वि�रुद्ध आहे.

4. 522 : 21-24, 29-1

दे�ाच्या वितमेत, आत्म्याची उपमा नसताना, मनषु्याबद्दलची चमकर्णारी किनदंा, कारर्ण पZ�ून देतात आणिर्ण या 
भौवितक विनर्मिमतंीला र्खोZे ठर�ून कZीकरर्णाशी एकरूप होतात.

जी�न, सत्य आणिर्ण ेम मृत्यू, चूक आणिर्ण दे्वष उत्पन्न करतात का? विनमा$ता स्�तःच्या विनर्मिमंतीचा विनषेध करतो 
का? दै�ी कायद्याचे अयोग्य तत्त्� बदलते की पश्चात्ताप करते? असे असू शकत नाही.

5. 523 : 7-10

पदाथा$ची विनर्मिमंती धुके किकं�ा र्खोट्या दाव्यातून किकं�ा गूढीकरर्णातून उद्भ�ते, आणिर्ण आकाशातून किकं�ा 
समजातून नाही, जी दे� सत्य आणिर्ण र्खोZे यांच्यामध्ये उभारतो.

6. 360 : 13-21

विय �ाचकहो, तुमच्यासाठी कोर्णते मन-मिचत्र किकं�ा बाह्य वि�चार �ास्तवि�क असतील - भौवितक की 
आध्यात्मित्मक? दोन्ही तुमच्याकडे असू शकत नाही. तमु्ही तुमचा स्�तःचा आदश$ समोर आर्णत आहात. हा 
आदश$ एकतर लौविकक किकं�ा शाश्वत आहे. एकतर आत्मा किकं�ा पदाथ$ हे तुमचे मॉडेल आहे. जर तुम्ही दोन 
मॉडेल्स ठे�ण्याचा यत्न केला तर तुमच्याकडे व्या�हारिरकरिरत्या काहीही नाही. घड्याळातील पेंडुलम 
मार्णे, आपर्ण मागे मागे फेकले जाल, पदाथा$च्या फासळ्यां�र आघात कराल आणिर्ण �ास्तवि�क आणिर्ण 
अ�ास्त� यांच्यामध्ये झोकून द्याल.

7. 285 : 7-14

तर मग, दुःर्ख भोगर्णारे, पाप करर्णारे आणिर्ण मरर्णारे भौवितक व्यलिक्तमत्त्� काय आहे? तो मनुष्य, दे�ाची वितमा 
आणिर्ण उपमा नाही, तर मनषु्याची बना�Z, उलZी उपमा, पाप, आजार आणिर्ण मृत्यू ना�ाची णिभन्नता आहे. नश्वर 
ही ईश्वराची र्खरी वितमा आहे या दाव्याची अ�ास्त�ता आत्मा आणिर्ण पदाथ$, मन आणिर्ण शरीर यांच्या वि�रुद्ध 
स्�भा�ांनी स्पA केली आहे, कारर्ण एक बुद्धिद्धमत्ता आहे तर दुसरी बुद्धिद्धमत्ता नाही.

8. 278 : 12-16
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ती बाब महत्त्�ाची आहे किकं�ा त्यात जी�न आणिर्ण सं�ेदना आहेत, हे नश्वरांच्या र्खोट्या वि�श्वासांपैकी एक आहे 
आणिर्ण के�ळ एक अनुमाविनत नश्वर चेतनामध्ये अत्मिस्तत्�ात आहे. म्हर्णून, जसजसे आपर्ण आत्मा आणिर्ण 
सत्याकडे जातो, तसतसे आपर्ण पदाथा$ची जार्णी� गमा�तो.

9. 171 : 25-30

पदाथा$चे तथाकलिथत विनयम काही नसून र्खोट्या समजुती आहेत की द्धिजथे मन नसते वितथे बुद्धिद्धमत्ता आणिर्ण 
जी�न असते. या चुकीच्या समजुती स�$ पाप आणिर्ण रोगाचे कारर्ण आहेत. वि�रुद्ध सत्य, की बुद्धिद्धमत्ता 
आणिर्ण जी�न आध्यात्मित्मक आहेत, कधीही भौवितक नाही, पाप, आजार आणिर्ण मृत्यू नA करते.

10.   79 : 17 फक्त

येशूने दुA आत्मे किकं�ा र्खोट्या वि�श्वासांना बाहेर काढले.

11.   476 : 28-8

दे�ाच्या मुलांबद्दल बोलतांना, मनषु्यांच्या मुलांबद्दल नाही, येशू म्हर्णाला, "दे�ाचे राज्य तमुच्यामध्ये आहे;" 
म्हर्णजेच, सत्य आणिर्ण ेम �ास्तवि�क मार्णसामध्ये राज्य करतात, हे दश$वि�ते की दे�ाच्या वितमेतील मनुष्य 
अरं्खड आणिर्ण शाश्वत आहे. येशूने वि�ज्ञानात एक परिरपूर्ण$ मनुष्य पाविहला, जो त्याला कZ झाला जेथे पाप 
करर्णारा मत्य$ मनषु्य नश्वरांना दिदसतो. या परिरपूर्ण$ मनषु्यामध्ये तारर्णकत्या$ने दे�ाचे स्�तःचे स्�रूप पाविहले 
आणिर्ण मनुष्याच्या या योग्य दृविAकोनाने आजारी लोकांना बरे केले. अशा कारे येशूने लिशक�ले की दे�ाचे राज्य
अरं्खड, सा�$वित्रक आहे आणिर्ण तो मार्णूस शुद्ध आणिर्ण पवि�त्र आहे. मनषु्य हा आत्म्यासाठी भौवितक विन�ासस्थान
नाही; तो स्�तः आध्यात्मित्मक आहे. आत्मा, आत्मा असल्याने, अपूर्ण$ किकं�ा भौवितक काहीही दिदसत नाही.

12.   461 : 24-30

त्रZुीबद्दलचे सत्य आहे, ती चूक सत्य नाही, म्हर्णून ती अ�ास्तवि�क आहे. �ैज्ञाविनकदृष्ट्या पापाची चूक किकं�ा 
अ�ास्त� लिसद्ध करण्यासाठी, तमु्ही थम पापाचा दा�ा पाविहला पाविहजे आणिर्ण नंतर तो नA केला पाविहजे. 
तर, �ैज्ञाविनकदृष्ट्या रोगाची त्रZुी किकं�ा अ�ास्तवि�कता लिसद्ध करण्यासाठी, तमु्ही मानलिसकदृष्ट्या रोगाचे 
विनरीक्षर्ण केले पाविहजे; मग तुम्हाला ते जार्ण�र्णार नाही आणिर्ण ते नA होईल.

13.   339 : 11-19

वि�ज्ञान �ाईZाची अ�ास्तवि�कता दश$वि�ते या �स्तुस्थिस्थतीपासून पापी व्यक्तीला कोर्णतेही ोत्साहन मिमळू शकत 
नाही, कारर्ण पापी पापाची �ास्तवि�कता बन�ेल - जे अ�ास्त� आहे ते �ास्तवि�क बन�ेल आणिर्ण अशा कारे 
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"Xोधाच्या दिद�सावि�रूद्ध Xोध" तयार करेल. तो स्�त:च्या वि�रुद्ध षडं्यत्रात सामील होत आहे, - ज्या भयंकर 
अ�ास्त�तेने त्याला फस�ले गेले आहे त्याबद्दल त्याच्या स्�तःच्या बोधनावि�रुद्ध. के�ळ तेच, जे पापाचा 
पश्चात्ताप करतात आणिर्ण अ�ास्तवि�क गोAींचा त्याग करतात, त्यांना �ाईZाची अ�ास्त�ता परू्ण$पर्णे समजू 
शकते.

14.   205 : 15-21

चुकीने धुके पडलेले (�स्तु चांगल्या किकं�ा �ाईZासाठी बुद्धीमान असू शकते असा वि�श्वास ठे�ण्याची चूक), धुके 
पसरल्या�र किकं�ा ते इतके पातळ झाले की आपल्याला एर्खाद्या शब्दात किकं�ा कृतीत दै�ी वितमा जार्ण�ते 
तेव्हाच आपर्ण दे�ाची स्पA झलक पाहू शकतो. जे र्खरी कल्पना दश$�ते - चांगल्याचे �च$स्� आणिर्ण 
�ास्तवि�कता, �ाईZाची शून्यता आणिर्ण असत्यता.

15.   368 : 10-19

चूक ही सत्यासारर्खीच �ास्तवि�क आहे, �ाईZ हे श्रेष्ठ नसले तरी चांगल्याच्या सामथ्या$त समान आहे, आणिर्ण ते 
मतभेद सुसं�ादाइतकेच सामान्य आहे, आजारपर्ण आणिर्ण पाप यांच्या बंधनातून मुक्त होण्याच्या आशेलाही 
मज्जातंतूची थोडीशी ेरर्णा मिमळते. यत्न जेव्हा आपर्ण चुकीच्या सत्यापेक्षा सत्या�र जास्त वि�श्वास ठे�तो, 
पदाथा$पके्षा आत्म्या�र जास्त वि�श्वास असतो, मरण्यापेक्षा जगण्या�र जास्त वि�श्वास असतो, मार्णसापके्षा 
दे�ा�र जास्त वि�श्वास असतो, तेव्हा कोर्णतीही भौवितक कल्पना आपल्याला रोरू्ख शकत नाही. आजारी बरे 
करर्णे आणिर्ण त्रZुी नA करर्णे.

16.   521 : 12 (आम्ही)-17

मार्णूस भौवितकरिरत्या विनमा$र्ण झाला आहे या वि�रुद्ध गृहीतकापासून आपर्ण दूर गेले पाविहजे आणिर्ण 
आपली नजर सृAीच्या आध्यात्मित्मक नोंदीकडे �ळ�ली पाविहजे, जी समज आणिर्ण हृदया�र "विहराच्या 
किबंदूने" आणिर्ण दे�दूताच्या लेर्खर्णी�र कोरली गेली पाविहजे.

दैविनक कत$व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि6श्चन सायन्स चच$ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्Zकल कोZेशन्स आणिर्ण ख्रि6श्चन सायन्स Zेक्स्Zबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Zू द स्क्रिस्Xप्चस$मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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रोजची ाथ$ना

दररोज ाथ$ना करर्णे हे या चच$मधील त्येक सदस्याचे कत$व्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिर्ण ीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणिर्ण माझ्यापासून स�$ पापां�र राज्य करु द्या; आणिर्ण
तुझे शब्द स�$ मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिर्ण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच$च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी मे एकट्याने मार्णसा�र राज्य करते;  आणिर्ण एक ख्रि6श्चन �ैज्ञाविनक ेमात गोड सुवि�धांना
वितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  र्खरा बंधुता,  दानशूरपर्णा आणिर्ण क्षमा यामध्ये. या चच$मधील सदस्यांनी
दररोज स�$ कारच्या �ाईZापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  भा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा$ने  भावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  ाथ$ना
करा�ी.

चच$ मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत$व्याची सतक$ ता

आXमक  मानलिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करर्णे,  आणिर्ण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिर्ण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरर्णे किकं�ा दुल$क्ष करर्णे हे या चच$मधील त्येक सदस्याचे कत$व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

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

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि6श्चन सायन्स चच$ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विXस्टिस्Zकल कोZेशन्स आणिर्ण ख्रि6श्चन सायन्स Zेक्स्Zबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Zू द स्क्रिस्Xप्चस$मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


