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सोनेरी मजकूर:  विनग�म 20 : 3

"माझ्या शि��ाय इतर कोणत्याही दै�तांची तू उपासना करु नयेस."

उत्तरदायी �ाचन: मत्तय 4: 23, 24 
      मत्तय 17: 14-18

23 ये�ू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, ये�ूने सभास्थानात जाऊन शि�कवि�ले � स्�गा�च्या राज्याची 
सु�ाता� सांविगतली. ये�ूने लोकांचे स�� रोग � दुखणी बरी केली.

24 ये�ूवि�षयीची बातमी स�� सूरीया दे�भर पसरली; मग जे दुखणेकरी होते, ज्यांना नाना प्रकारचे रोग �
आजार होते, ज्यांना भूतबाधा झाली होती, जे फेफरेकरी � पक्षाघाती होते अ�ा स�ा>ना लोकांनी 
त्याच्याकडे आणले आणी त्याने त्यांना बरे केले.

14 नंतर ये�ू � शि�ष्य लोकसमुदायाज�ळ आल्या�र एक मनुष्य त्याच्याकडे आला आणिण त्याच्यापुढे 
गुडघे टेकून म्हणाला,

15 प्रभु, माझ्या मुला�र दया करा. त्याला फेफरे येतात � त्याचे फार हाल होतात कारण तो सारखा 
वि�स्त�ात आणिण पाण्यात पडतो.

16 मी त्याला आपल्या शि�ष्यांकडे आणले पण त्यांना त्याला बरे करता येईना.
17 ये�ूने उत्तर दिदले, अहो अवि�श्वासू� वि�परीत विपढीच्या लोकांनो, मी तुमच्याबरोबर आणखी कोठ�र 

राहू? मी तुमचे विकती सहन करू? त्याला माझ्याकडे आणा.
18 ये�ूने त्या मुलामध्ये असलेल्या भुताला कडक रीतीने धमका�ले, तेव्हा ते भूत त्याच्यातून विनघून गेले 

आणिण त्याच घटकेला तो मुलगा बरा झाला.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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धडा उपदे�

बायबल पासून

1. उपदे�क 7: 25, 29 (से ;)

25 मी खूप अभ्यास केला आणिण खरे �हाणपण �ोधण्याचा कसून प्रयत्न केला. मी प्रत्येक गोष्टींसाठी 
कारण �ोधण्याचा प्रयत्न केला. मी काय शि�कलो? मला हे कळले की दुष्ट असणे हा मूख�पणा आहे. 
आणिण मूखा�सारखे �ागणे हा �ुध्द �ेडेपणा आहे.

29 मी आणखी एक गोष्ट शि�कलो. दे�ाने माणसाला चांगले बन�ले.

2. स्तोत्रसंविहता 139: 23, 24

23 परमेश्वरा, माझ्याकडे बघ आणिण माझे मन जाण माझी परीक्षा घे आणिण माझे वि�चार जाणून घे.
24 माझ्या मनात काही दुष्ट वि�चार आहेत का ते बघ आणिण मला “सनातन मागा�चा” रस्ता दाख�.

3. दानीएल 4: 28-31, 32 (पय>त) (से 4th ,), 33, 34, 36, 37 (से 2nd ,)

28 नबुखदन्से्सरच्या बाबतीत ह्या स�� गोष्टी घडल्या.
29 स्�प्न पडलेल्याला बारा मविहने झाले. राजा नबुखदन्से्सर एकदा त्याच्या बाबेलच्या राज�ाड्याच्या 

छता�रून चालत.
30 असताना राजा म्हणाला पाहा! बाबेलकडे पाहा, हे प्रचंड �हर मी �सवि�ले. हा माझा राज�ाडा आहे. 

माझ्या सामर्थ्याया�च्या जोरा�र मी हा राज�ाडा बांधला.माझे मोठेपण दाखवि�ण्यासाठीच मी तो बांधला.
31 त्याचे �ब्द त्याच्या तोंडातच होते की स्�गा�तून आ�ाज आला, राजा नबुखदन्से्सर, पुढे तुझे काय 

होणार आहे ते पाहा: राजा म्हणून तुला असलेली सत्ता तुझ्यापासून विहरा�ून घेतली जाईल.
32 ... मग तुला समजून चुकेल की परात्पर दे�ाचेच माणसांच्या राज्यां�र प्रभत्� असते � तो त्याच्या 

इच्छेनुसार त्या त्या माणसांच्या हाती राज्ये सोपवि�तो!
33 ह्या गोष्टी ताबडतोब घडल्या नबुखदन्ेस्सरला सक्तीने लोकापंासून दूर जा�े लागले. त्यायाला गुरांप्रमाणे 

ग�त खा�े लागले. तो द�ात णिभजला. त्याचे केस गरूडाच्या विपसांप्रमाणे लांब �ाढले,� नखे पक्ष्याच्या 
नखांप्रमाणे �ाढली.

34 ह्या काळाच्या अखेरीला मी नबुखदन्ेस्सरने स्�गा�कडे पाविहले आणिण माझे मन ताव्व्या�र आले मग मी 
परात्पर दे�ाचे स्त�न केले. त्या चिचरंतनाचा मी मान ठे�ला त्याचे उपकार मानले.दे�ाचे प्रभुत्� अंखड 
आहे. त्याचे राज्य विपढ्यास्टिन्पढ्या राहणारे आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, ऑगस्ट 21, 2022                                                                                                              पषृ्ठ 3
वि�षय — मन

36 अ�ारीतीने, त्या �ेळी, दे�ाने माझे मन ताव्व्या�र आणले. राजा म्हणून माझा सन्मान � सत्ता मला 
त्याने परत दिदली. माझे सल्लागार � राज�ं�ातील लोेक पुन्हा मला वि�चारू लागले. मी पुन्हा राजा 
झालो. आणिण पू�oपेक्षा मी महान � अचिधक सामर्थ्याय��ाली झालो.

37 आता मी नबुखदन्ेस्सर, स्�गा�च्या राजाची स्तुवितस्तोत्रे गातो, त्याचा गौर� करतो, त्याचे उपकार मानतो.
4. वियम�या 29: 11-14 (से 2nd,)

11 तुमच्यावि�षयीच्या योजना मला माहीत असल्याने मी असे म्हणतो. हा परमेश्वराचा संदे� आहे 
तुमच्यासाठी मी चांगल्या योजना आखल्या आहेत. तमु्हाला दु:खवि�ण्याचा माझा बेत नाही. तमु्हाला 
आ�ा आणिण उज्�ल भवि�ष्य देण्याचे मी योजले आहे.

12 मग तुम्ही माझा धा�ा कराल. माझ्याकडे याल. माझी प्राथ�ना कराल. मग मी तुमच्या हाकेला ओ देईन.
13 तमु्ही मला �ोधाल आणिण तुम्ही जेव्हा मनापासून मला �ोधाल, तेव्हा मी तमु्हाला सापडेन.
14 मी स्�त:ला तुमच्याकडून सापड�ून घईेल. हा परमेश्वराचा संदे� आहे मी तुमची कैदेतून सुटका करीन.

5. य�या 26: 3 (से :), 13, 14 (म्हणून)

3 परमेश्वरा, तुझ्या�र वि�संबून असणाऱ्यांना आणिण तुझ्या�र श्रध्दा ठे�णाऱ्यांना, तू खरी �ांती देतोस.
13 परमेश्वरा, तू आमचा दे� आहेस. पू�t आम्ही इतर भोंदू दे�ांना अनुसरलो आम्ही त्यांना ज�ळ केले. पण

आता लोकांनी फक्त तुझेच ना� घ्या�े असे आम्हाला �ाटते.
14 ... त्यांची भुते आता उठणार नाहीत. तू त्यांचा ना� करायचे ठरवि�लेस आणिण त्यांची आठ�ण देणाऱ्या 

स�� खाणाखुणा तू नष्ट केल्यास.

6. लूक 4: 14 (से :)

14 मग आत्म्याच्या सामर्थ्याया�त ये�ू गालीलास परतला.

7. लूक 8: 1 (से :), 26-34 (से 2nd,), 35 (से :), 38, 39 (से 1st.)

1 यानंतर असे झाले की, ये�ू स�� गा�ांतून आणिण खेड्यामधून उपदे� करीत � दे�ाच्या राज्यासंबंधीची 
सु�ाता� सांगत जात होता. आणिण बारा पे्रविषत त्याच्याबरोबर होते.

26 नंतर ते गालील सरो�रापलीकडील गरसेकरांच्या प्रदे�ात गेले.
27 जेव्हा तो विकनाऱ्या�र उतरला, तेव्हा नगरातला एक मनुष्य त्याला भेटला. त्या माणसामध्ये अनेक भुते 

होती. बराच काळपय>त त्याने कपडे घातले नव्हते � तो घरातही राविहला नव्हता. तो कबरांमध्ये राहत 
होता.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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28 जेव्हा त्याने ये�ूला पाविहले, तेव्हा तो मोठ्याने ओरडला � त्याच्यापुढे पडला. तो मोठ्या आ�ाजात 
म्हणाला, ये�ू, स�oच्च दे�ाच्या पुत्रा, तुला माझ्यापासून काय पाविहजे? मी तुला वि�नवंित करतो की, मला 
त्रास देऊ नको.

29 तो असे म्हणाला कारण ये�ूने भुताला त्याच्यातून बाहेर येण्याची आज्ञा केली होती. कारण त्याने त्याला 
पुष्कळ �ेळ धरले होते. त्याला त्या�ेळी साखळ्यांनी बांधले होते. पायात बेड्या होत्या � त्याला 
पहाझ्यात ठे�ले होते परंतु तो नेहमी साखळ्या तोडीत असे � भुते त्याला एकांतात घेऊन जात असत.

30 ये�ूने त्याला वि�चारले, तुझे ना� काय आहे? तो म्हणाला, सैन्य, कारण त्याच्यात अनेक भुते शि�रली 
होती.

31 भुतांनी ये�ूला वि�न�णी केली की, आम्हांला अनंतकाळच्या अंधारातजाण्याची आज्ञा करु नको.
32 डोंगराच्या कडेला डुकरांचा एक मोठा कळप चरत होता. भुतांनी त्याला वि�नवंित केली, आम्हांला त्या 

डुकरांच्या मध्ये जाऊ दे. आणिण ये�ूने त्यांना तसे करण्याची पर�ानगी दिदली.
33 मग भुते त्या मनुष्यातून बाहेर आली आणिण डुकरात शि�रली. नंतर डुकरांचा कळप सरो�राकडे जोरात 

पळाला आणिण तो सारा कळप सरो�रात बुडून मेला.
34 जेव्हा डुकरांचा कळप राखणाऱ्यांनी हे पाविहले, तेव्हा ते दूर पळाले.
35 काय झाले हे पाहण्यासाठी लोक बाहेर आले. ते ये�ूकडे आले आणिण त्यांनी ज्या माणसाच्या अंगातून 

भुते विनघाली होती, त्याला ये�ूच्या पायाज�ळ बसलेला त्यांनी पाविहले. त्याने नीट कपडे घातले होते � 
तो पूण� �ुद्धी�र होता.

38 ज्याच्या अंगातून भुते वितघाली होती तो त्याच्याबरोबर जाण्यासाठी वि�न�णी करु लागला. पण ये�ूने 
त्याला परत जायला सांविगतले आणिण म्हणाला,

39 घरी जा आणिण दे�ाने तुझ्यासाठी जे केले आहे ते सांग.

8. इब्री लोकांस 4 : 12, 13, 16

12 कारण दे�ाचे �चन जिज�ंत आणिण काय� करणारे आहे आणिण कोणत्याही दुधारी तर�ारीपेक्षा अचिधक 
धारदार आहे. ते आपला आत्मा, जी�, सांधे, आणिण मज्जा यांना भेदून आरपार जाणारे आहे. ते 
अंत:करणाचे वि�चार � कल्पना यांचे परीक्षक असे आहे.

13 आणिण कोणतीही अ�ी विनर्मिमंत गोष्ट नाही की जी त्याच्यापासून लपलेली आहे आणिण ज्याच्यापा�ी 
आम्हांला स�� गोष्टींचा विह�ेब द्या�याचा आहे. त्याच्यासमोर स�� गोष्टी उघड � स्�ष्ट अ�ा आहेत.

16 म्हणून आपण त्याच्या कृपेच्या सिसंहासनाज�ळ ठाम विनधा�राने जाऊ या. यासाठी की, आमच्या 
गरजेच्या �ेळी साहाय्य चिमळा�े म्हणून आम्हाला दया � कृपा प्राप्त व्हा�ी.

9. रोमकरांस 15 : 4 (से ,), 6

4 आता पवि�त्र �ास्त्रत पू�t जे शिलविहले होते ते आपल्या शि�क्षणाकरिरता शिलविहले होते यासाठी.
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6 म्हणजे तमु्ही स�� जण एक मुखाने दे� जो आपला प्रभु ये�ू ख्रिPस्ताचा विपता याला गौर� द्या�े.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 467: 3 (द)-4 (से 1st .), 5-7, 9-10, 13-16

या वि�ज्ञानाची पविहली मागणी आहे, "माझ्यापुढे तुला दुसरे दे� नसा�ेत." …म्हणून आजे्ञचा अथ� असा आहे: 
तुमच्याकडे बुजिद्धमत्ता नसा�ी, जी�न नसा�े, पदाथ� नसा�े, सत्य नसा�े, प्रमे नसा�े, परंतु जे अध्यात्मित्मक आहे. 
… हे पणू�पणे समजून घेतले पाविहजे की स�� माणसांचे मन एकच आहे, एकच दे� आणिण विपता आहे, एकच 
जी�न, सत्य आणिण प्रेम आहे. ... इतर कोणतेही दे� नसणे, इतर कोणाकडेही न �ळणे, परंतु त्याचे माग�द��न 
करण्यासाठी एक परिरपूण� मन, मनषु्य हा दे�ाचे प्रवितरूप आहे, �ुद्ध आणिण �ाश्वत, ते मन आहे जे ख्रिPस्तामध्ये 
देखील होते.

2. 587: 5-9 (से.), 11 (द)-15 (से ;)

दे�. महान मी आहे; स��ज्ञ, स�� पाहणारा, स�� काय� करणारा, स��ज्ञ, स��-प्रमेळ आणिण �ाश्वत; तत्त्�; मन; 
आत्मा; आत्मा; जी�न; सत्य; प्रमे; स�� पदाथ�; बुजिद्धमत्ता.

दे�. …अनंत मन हे मया�दिदत स्�रुपात आहे असा वि�श्वास; वि�वि�ध शिसद्धांत जे मनाला भौवितक अथ� मानतात, 
मेंदू, मज्जातंतू, पदाथ� यांमध्ये अत्मिस्तत्�ात आहेत; सं�यास्पद मने, किकं�ा आत्मा, पदाथा�च्या आत आणिण बाहेर
जाणारे, चुकीचे आणिण नश्वर;

3. 285 : 17-22

बुद्धीच्या दै�ी भा�ना आणिण त्याच्या प्रकटीकरणांना स्थान देण्यासाठी मनाचे आसन म्हणून अमया�द आणिण 
भौवितक �रीराच्या मया�दिदत संकल्पनेची �ेळ आली आहे - वि�ज्ञान परमात्म्याबद्दल किकं�ा दै�ी तत्त्�ाबद्दल 
अचिधक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी, आणिण कल्पना.

4. 262 : 27-4

नश्वर कलहाचा पाया मनुष्याच्या उत्पत्तीची खोटी जाणी� आहे. योग्य सुरु�ात करणे म्हणजे योग्य रीतीने 
समाप्त होणे. मेंदूपासून सुरू होणारी प्रत्येक संकल्पना खोटी सुरू होते. दै�ी मन हे अत्मिस्तत्�ाचे एकमे� कारण
किकं�ा तत्� आहे. कारण पदाथा�त, नश्वर मनात किकं�ा भौवितक स्�रूपात अत्मिस्तत्�ात नाही.
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मत्य� हे अहंकारी असतात. ते स्�त: ला स्�तंत्र कामगार, �ैयशिक्तक लेखक आणिण दे�ता तयार करणार नाही 
किकं�ा करू �कत नाही अ�ा गोष्टीचे वि��ेषाचिधकार प्राप्त प्र�त�क मानतात.

5. 216 : 11-16

अहंकार हे  मन आहे आणिण फक्त एकच मन किकं�ा बुद्धी आहे हे  समजून घेणे,  नश्वर इदंि�यांच्या  चुका नष्ट
करण्यासाठी  आणिण अमर इंदि�य सत्याचा पुर�ठा करण्यासाठी  एकाच �ेळी सुरू होते.  ही समज �रीराला
सुसं�ादी बन�ते; हे नसा, हाडे, मेंदू इत्यादींना स्�ामी ऐ�जी नोकर बन�ते.

6. 191 : 1-3, 16-20, 32-3

मेंदू दे�ाच्या माणसाची कल्पना देऊ �कत नाही. हे मनाची दखल घेऊ �कत नाही. पदाथ� हा अनंत 
मनाचा अ�य� नाही.

मान�ी वि�चाराने स्�तःला स्�तःला लागू केलेल्या भौवितकता आणिण बंधनातून मुक्त केले पाविहजे. हे यापुढे 
डोके, हृदय किकं�ा फुफ्फुसांना वि�चारू नये: मनषु्याच्या जी�नाची �क्यता काय आहे? मन लाचार नाही. 
बुजिद्धमत्ता नॉन इंटेशिलजन्सपुढे विन:�ब्द नसते.

मन, दे�, आत्म्याचा सुगंध, बुजिद्धमत्तेचे �ाता�रण पाठ�ते. क�टीच्या खाली असलेला पल्पी पदाथ� म्हणजे
मन असा वि�श्वास म्हणजे बुजिद्धमत्तेची थट्टा, मनाची नक्कल.

7. 171 : 25-30

पदाथा�चे तथाकशिथत विनयम काही नसून खोट्या समजुती आहेत की जिजथे मन नाही वितथे बुजिद्धमत्ता आणिण 
जी�न असते. या चुकीच्या समजुती स�� पाप आणिण रोगाचे कारण आहेत. वि�रुद्ध सत्य, की बुजिद्धमत्ता आणिण 
जी�न आध्यात्मित्मक आहेत, कधीही भौवितक नाही, पाप, आजार आणिण मृत्यू नष्ट करते.

8. 570 : 26-5

जेव्हा दे� आजारी किकं�ा पापी लोकांना बरे करतो तेव्हा त्यांना मनाने केलेला मोठा फायदा कळला पाविहजे. 
त्यांना नश्वर मनाचा मोठा भ्रम देखील कळला पाविहजे, जेव्हा ते त्यांना आजारी किकं�ा पापी बन�ते. दै�ी 
मनातील चांगल्या रविह�ा�ाच्या सामर्थ्याया�कडे लोकांचे डोळे उघडण्यास अनेकजण तयार आहेत, परंतु ते मान�ी 
वि�चारामंधील �ाईट गोष्टी द��वि�ण्यास आणिण अधम� साधण्याचे �ाईटाचे छुपे मानशिसक माग� उघड करण्यास 
तयार नाहीत.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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हे मागासलेपण, �ाईटापासून दूर राहण्यासाठी एक्सपोजर आ�श्यक असल्याने का?

9. 407 : 29 (स��)-30

स�� पाप �ेग�ेगळ्या प्रमाणात �ेडेपणा आहे.

10.    423 : 8-14, 27 (कोणतेही)-29

ख्रिPश्चन �ास्त्रज्ञ, �ैज्ञाविनकदृष्ट्या समजून घेत की स�� काही मन आहे, मानशिसक कारणाने, अत्मिस्तत्�ाच्या 
सत्याने, त्रटुी नष्ट करण्यासाठी सुरू होते. हे सुधारात्मक एक पया�यी आहे, जे मान�ी प्रणालीच्या प्रत्येक 
भागापय>त पोहोचते. पवि�त्र �ास्त्रानुसार, ते "सांधे आणिण मज्जा" �ोधते आणिण ते मनषु्याची सुसं�ाद 
पुनस>चवियत करते.

…कोणतीही असामान्य स्थिस्थती किकं�ा �रीराची वि�कृती ही थेट नश्वर मनाची विVया असते जसे की स्मृवितभं्र� 
किकं�ा �ेडेपणा.

11.   411 : 13-22

एकदा ये�ूने एका रोगाचे ना� वि�चारले - एक रोग ज्याला आधुविनक लोक स्मवृितभं्र� म्हणतात असे रेकॉड� 
केले आहे. राक्षसाने, किकं�ा दुष्टाने उत्तर दिदले की त्याचे ना� सैन्य आहे. त्यानंतर ये�ूने �ाईट गोष्टी काढून 
टाकल्या आणिण �ेडा माणूस बदलला आणिण लगेच बरा झाला. पवि�त्र �ास्त्रात असे दिदसते की ये�ूने �ाईट 
गोष्टी स्�त: दिदसल्या आणिण त्यामुळे त्यांचा ना� झाला.

स�� आजाराचे कारण आणिण पाया भय, अज्ञान किकं�ा पाप आहे. रोग नेहमी चुकीच्या अथा�ने मानशिसक 
मनोरंजनासाठी प्रेरिरत होतो, नष्ट होत नाही.

12.   147 : 32-4

ये�ूने  कधीही  रोगावि�षयी  धोकादायक  किकं�ा  बरे  करणे  कठीण  असे  सांविगतले  नाही.  जेव्हा  त्याच्या
वि�द्यार्थ्याया>नी  त्याच्याकडे एक केस आणली जेव्हा ते  बरे करण्यात अय�स्�ी झाले होते,  तेव्हा तो त्यांना
म्हणाला, "हे अवि�श्वासू विपढी," बरे करण्याची आ�श्यक �क्ती मनात आहे.

13.   414 : 4-14
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विVस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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�ेडेपणाचा उपचार वि��ेषतः मनोरंजक आहे. जरी हट्टी केस असले तरी, सत्याच्या �ंदनीय कृतीसाठी बहुतेक 
रोगांपेक्षा ते अचिधक सहजतेने उत्पन्न देते, जे त्रटुीचा प्रवितकार करते. �ेडेपणा बरा करण्यासाठी �ापरल्या 
जाणाऱ्या युशिक्त�ाद इतर रोगांप्रमाणेच आहेत: म्हणजे, �व्य, मेंदू, मना�र विनयंत्रण ठे�ू �कतो किकं�ा वि�चशिलत 
करू �कतो, त्रास देऊ �कतो किकं�ा त्रास देऊ �कतो अ�ी अ�क्यता; सत्य आणिण प्रेम विनरोगी स्थिस्थतीची 
स्थापना करतील, नश्वर मन किकं�ा रुग्णाच्या वि�चारांना माग�द��न आणिण �ासन करतील आणिण स�� त्रुटी नष्ट 
करतील, मग त्याला स्मृवितभं्र�, दे्वष किकं�ा इतर कोणतेही मतभेद असोत.

14.   372 : 1-2

लक्षात ठे�ा, मेंदू म्हणजे मन नाही. पदाथ� आजारी असू �कत नाही, आणिण मन अमर आहे.

15.   171 : 12-13

मनषु्यासह वि�श्वा�र मनाचे विनयंत्रण हा आता खुला प्रश्न राविहलेला नाही, तर ते प्रात्यणिक्षक वि�ज्ञान 
आहे.

16.    184 : 16-17

दै�ी बुजिद्धमत्तेद्वारे विनयंवित्रत, मनषु्य सुसं�ादी आणिण �ाश्वत आहे.

दैविनक कत�व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ�ना

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

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

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच�च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रिPश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दान�ूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच�मधील सदस्यांनी
दररोज स�� प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदे�नातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा�ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ�ना
करा�ी.

चच� मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत�व्याची सतक� ता

आVमक  मानशिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  .््या वि�सरणे किकं�ा दुल�क्ष करणे हे या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे कत�व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

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

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटे�न्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


