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रवि��ारी ऑगस्ट 28, 2022

वि�षय — ख्रि�स्त येशू

सोनेरी मजकूर:  प्रकटीकरण 22: 16

"मी येशू डेव्हि%&डचे मळू आणिण संतती आणिण तेजस्�ी आणिण सकाळचा तारा आ&े."

उत्तरदायी �ाचन: प्रकटीकरण 19: 11-16

11 नंतर माझ्यासमोर स्�ग/ उघडलेला मी पावि&ला; आणिण माझ्यासमोर एक पांढरा घोडा &ोता. त्या 
घोड्या�र बसलेल्याचे‘ना� वि�श्वासू आणिण खरा’ असे &ोते; कारण तो न्यायाने विन�ाडा करतो आणिण 
न्यायाने लढाई करतो.

12 त्याचे डोळे अग्नीच्या ज्�ालेसारखे आ&ेत. आणिण त्याच्या डोक्या�र अनेक मुगटु आ&ेत. त्याचे ना� 
त्याच्या�र लिलवि&लेआ&े. ते ना� काय आ&े &े त्याच्यालिश�ाय इतर कोणाला&ी मा&ीत ना&ी.

13 त्याने आपल्या अंगात रक्तामध्ये णिDजवि�लेलाझगा घातला &ोता. त्या स्�ाराचे ना� दे�ाचा शब्द असे 
आ&े.

14 स्�च्छ आणिण पांढरे शुभ्र कपडे घातलेले स्�गा/तील सैन्यपांढऱ्या घोड्यां�र बसून त्याच्या मागे येत &ोते.
15 त्याच्या तोंडातून एक धारदार तर�ार येते जिजच्याने तो राष्ट्रांना नम�ील,आणिण लोखंडी दंडाने तो 

त्यांच्या�र सता गाज�ील. स�/समर्थ/ दे�ाच्या अतीकोपाची द्राक्षे तो द्राक्षकंुडामध्ये तुड�ील.
16 त्याच्या झग्या�र आणिण त्याच्या माडंी�र &े ना� लिलवि&ले आ&े:

धडा उपदेश

बायबल पासून

&ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविTल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच/ने तयार केला &ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि&लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड &ेल्र्थ वि�र्थ की टू द व्हिस्Zप्चस/मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ&े.
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1. यशया 11: 1-6, 9

1 इशायाच्या बंुध्याला अंकुर Tुटून �ाढू लागेल. ती Tांदी इशायाच्या मुळाची असेल.
2 परमेश्वराचा आत्मा त्या मुलात असेल. तो आत्मा त्याला सुज्ञपणा, समजूत, माग/दश/न आणिण सामर्थ्यय/ 

देईल. &ा आत्मा परमेश्वराला जाणून घणे्यास � श्रध्दा ठे�ण्यास त्या मुलाला लिशक�ील.
3 परमेश्वराचे Dय �ाटण्यातच त्या मुलाला आनदं �ाटेल. तो त्याच्या डोळ्यांना जे दिदसते �ा कानांनी जे 

ऐकू येते, त्याच्या�रून विनण/य घेणार ना&ी.&ा मुलगा गोष्टी जशा दिदसतात त्या �रून लोकांची पारख 
करणार ना&ी. तो जे ऐकेल त्या�रून लोकांची परीक्षा करणार ना&ी.

4 तो गरिरबांना प्रामाणिणकपणे � सरळपणे न्याय देईल. ह्या देशातील गरिरबांसाठी ज्या गोष्टी करण्याचे त्याने
ठरवि�ले असेल त्या तो न्यायबुध्दीने करील. त्याने जर का&ी लोकांना Tटका�याचे ठरवि�ले तर तो तशी 
आज्ञा देईल आणिण त्या माणसांना Tटके बसतील. त्याने दुष्टांना मारायचे ठरवि�ले, तर त्याच्या आजे्ञने 
त्यांना ठार मारले जाईल. 

5 चांगलुपणा � प्रामाणिणकपणा ह्या मुलाला सामर्थ्यय/ देईल. ते त्याचे संरक्षक क�च असतील.
6 त्या �ेळेला लांडगे मेंढरांबरोबर सुखशांतीने रा&तील, �ाघ कोकरांबरोबर शांतपणे झोपेल. �ासरे, सिसं&, 

आणिण बैल शांततेने एकत्र रा&तील आणिण एक ल&ान मुलगा त्यांना �ळ�ील.
9 ह्या सगळ्या गोष्टी�रून, तेरे्थ शांती नांदेल, &ेच दिदसते. कोणी&ी माणूस दुसऱ्याला दुखवि�णार ना&ी. 

माझ्या पवि�त्र डोंगरा�र रा&णारे लोक �स्तूंचा नाश करू इच्छिच्छणार ना&ीत. का? कारण लोकांना 
परमेश्वराची खरी ओळख पटेल. समदु्रात जसे अर्थांग पाणी असते, तसेच त्यांना परमेश्वराबद्दल खूपच 
ज्ञान झालेले असेल.

2. माक/  1: 1, 9-11

1 दे�ाचा पुत्रयेशू ख्रि�स्त याच्या शुD�त/मानाची सुरू�ात.
9 त्या�ेळी येशू गालीलातील नासरेर्थहून जेरे्थ यो&ान &ोता त्या दिठकाणी आला. यादqन नदीत यो&ानाने 

येशूचा बास्टिप्तस्मा केला.
10 येशू पाण्यातून �र येत असता त्याने आकाश उघडलेले पावि&ले. आणिण पवि�त्र आत्मा त्याच्या�र 

कबुतरासारखा आला.
11 आकाशातून �ाणी झाली. ती म्&णाली, तू माझा विप्रय पुत्र आ&ेस, तुझ्या�र मी प्रमे करतो. तुझ्यावि�षयी 

मी संतुष्ट आ&े.

3. यो&ान 1 : 43-49

&ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविTल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच/ने तयार केला &ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि&लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड &ेल्र्थ वि�र्थ की टू द व्हिस्Zप्चस/मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ&े.
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43 दुसऱ्या दिद�शी येशूने गालील प्रांतात जाण्याचे ठरवि�ले. ते%&ा तो विTलिलप्पाला Dेटला, येशु त्याला 
म्&णाला, माझ्यामागे ये.

44 जसे अंदिद्रया � पते्र तसाच विTलिलप्प&ी बेर्थसैदा या गा�चा &ोता.
45 विTलिलप्प नर्थनेलास Dेटला � म्&णाला, मोशेने विनयमशास्त्रात जे लिलवि&ले आ&े त्याची आठ�ण कर. जो 

येणार आ&े त्या मनुष्यावि�षयी मोशेने � संदेष्ट्यांनी&ी लिलवि&ले. तो आम्&ांला सापडला आ&े. त्याचे ना� 
येशू आ&े, तो योसेTाचा पुत्र असून नासरेर्थ गा�चा आ&े.

46 परंतु नर्थनेल विTलिलप्पाला म्&णाला. नासरेर्थ! नासरेर्थमधून का&ी चांगले विनघेल काय? विTलिलप्प 
म्&णाला, येऊन प&ा.

47 येशूने नर्थनेलाला आपल्याकडे येताना पावि&ले, येशू म्&णाला, &ा येत असलेला मनषु्य खरोखर दे�ाच्या 
लोकांपैकी एक आ&े. त्याच्यात खोटे का&ीच ना&ी.

48 तमु्&ी मला कसे ओळखता? नर्थनेलाने वि�चारले. येशूने उत्तर दिदले, तू अंजिजराच्या झाडाखाली उDा 
&ोता. ते%&ाच मी तुला पावि&ले. विTलिलप्पने तुला माझ्याावि�षयी सांगण्यापू�uच.

49 मग नर्थनेल येशूला म्&णाला, रब्बी तुम्&ी दे�ाचे पुत्र आ&ात. तमु्&ी इस्राएलाचे राजे आ&ात.
4. यो&ान 2 : 1-11, 13-16

1 दोन दिद�सांनी गलीलातील काना गा�ी एक लग्न &ोते. येशूची आई तेरे्थ &ोती.
2 येशू � त्याचे लिशष्य यांना&ी लग्नाला बोलावि�ले &ोते.
3 लग्नात पुरेसा द्राक्षारस न%&ता. सगळा द्राक्षारस संपला. ते%&ा येशूची आई त्याला म्&णाली, 

त्यांच्याज�ळ द्राक्षारस ना&ी.
4 येशूने उतर दिदले, आई, तू मला यात का गुंतवि�तेस? माझी �ेळ अजून आलेली ना&ी.
5 येशूची आई नोकरांना म्&णाली, येशू तुम्&ांला सांगेल तसे करा.
6 त्या दिठकाणी दगडाचे स&ा मोठे रांजण &ोते, यहूदी लोक वि�शेष वि�धीप्रसंगी धणु्यासाठीपाणिण 

ठे�ण्यासाठी &े रांजण �ापरीत असत. प्रत्येक रांजणात �ीस ते तीस बादल्या पाणी मा�त असे.
7 येशू नोकरांना म्&णाला, &े रांजण पाण्याने Dरा. मग नोकरांनी ते रांजण काठोकाठ Dरले.
8 मग येशू नोकरांना म्&णाला, आता यातील का&ी पाणी काढा आणिण ते Dोजनप्रमुखाकडे न्या. मग नोकर

ते पाणी घेऊन Dोजनप्रमुखाकडे गेले.
9 मग लग्नसमारंDातील Dोजनप्रमुखाने ते चाखून पावि&ले, तर पाण्याचा द्राक्षारस झालेला &ोता. तो 

द्राक्षारस कोठून आला &े त्या माणसाला मा&ीत न%&ते. परंतु ज्या नोकरांनी ते पाणी नेले &ोते त्यांना तो 
द्राक्षारस कोठून आला &ोता &े मा&ीत &ोते. लग्नसमारंDाच्या Dोजनप्रमुखाने �राला बोलावि�ले.

10 तो �राला म्&णाला, लोक न&ेमी उत्तम द्राक्षारस पवि&ल्यांदा �ाढतात. नंतर पाहुणे Dरपूर प्याले म्&णजे 
मग लोक &लक्या प्रतीचा �ाढतात. परंतु तू तर उत्तम द्राक्षारस अजून राखून ठे�ला आ&ेस.

&ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविTल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच/ने तयार केला &ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि&लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड &ेल्र्थ वि�र्थ की टू द व्हिस्Zप्चस/मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ&े.
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11 स्�गuय सामर्थ्यया/चे चिचन्& म्&णून येशूने केलेला &ा पवि&ला चमत्कार &ोता. गालीलातील काना येरे्थ येशूने 
&ा चमत्कार केला. आणिण येशूने आपली म&ानता दाख�ून दिदली. ते%&ा त्याच्या लिशष्यांनी त्याच्या�र 
वि�श्वास ठे�ला.

13 यहूदी लोकांचा �ल्&ांडण सण अगदी ज�ळ आला &ोता, म्&णून येशू यरुशलेमला गेला.
14 येशू यरुशलेम येर्थील मंदिदरात गेला. येशूला मदंिदरात गुरे, मेंढ्या आणिण कबुतरे वि�कणारी माणसे दिदसली. 

का&ी माणसे मेज माडूंन बसल्याचे त्यानेपावि&ले. ती माणसे लोकांना पैसे बदलून देण्याचा व्यापार करीत
&ोती.

15 येशूने दोऱ्यांचे तुकडे जोडून एक चाबूक तयार केला. मग येशूने त्या स�|ना तसेच मेंढ्यांना � गुरांना 
मंदिदरातून &ाकलून दिदले. लोकांच्या पैशाचा व्यापार करणाऱ्यांचे मेज उलरे्थपालरे्थ केले आणिण त्यांचे पैस 
वि�स्कटून टाकले.

16 येशू कबुतरे वि�कणान्यांना म्&णाल, या स�/ गोष्टी येरू्थन घेऊन जा. माझ्या विपत्याचे घर वि�कणाऱ्याची � 
वि�कत घणेाऱ्याची बाजारपेठ बन�ू नका!

5. माक/  1: 32-39

32 संध्याकाळ झाली आणिण सूय/ अस्ताला गेल्या�र त्यांनी स�/ आजारी लोकांस आणिण Dुतांनी पछाडलेल्या 
लोकांस त्याच्याकडे आणले.

33 ते%&ा स�/ श&र घरापाशी दारापुढे जमा झाले.
34 त्याने विनरविनराळ्या रोगांनी आजारी असलेल्यांना बरे केले � अनेक लोकांतून Dुते काढली. पण त्याने 

Dुतांना बोलू दिदले ना&ी कारण ती त्याला ओळखत &ोती.
35 अगदी प&ाटेच अंधार असतानाच त्याने घर सोडले आणिण तो एकांत स्र्थळी गेला. तेरे्थ त्याने प्रार्थ/ना 

केली.
36 लिशमोन � त्याच्यासोबत असलेले येशूचा शोध करीत &ोते,
37 आणिण जे%&ा त्यांना तो सापडला ते%&ा ते त्याला म्&णाले, स�/जण तमुचा शोध करीत आ&ेत.
38 ते%&ा येशू त्यांना म्&णाला, आपण ज�ळपासच्या दिठकाणी जाऊ या, म्&णजे मला तेरे्थ देखील उपदेश 

करणे शक्य &ोईल. कारण त्या कारणासाठीच मी बा&ेर पडलो आ&े.
39 मग तो स�/ गालीलातून, त्यांच्या सDास्र्थातून उपदेश करीत आणिण Dुते काढीत विTरला.

6. मत्तय 11: 2-6

2 बास्टिप्तस्मा करणारा यो&ान तुरंूगात &ोता. त्याने ख्रि�स्त करीत असलेल्या गोष्टीवि�षयी ऐकले. ते%&ा 
यो&ानाने का&ी लिशष्यांना येशूकडे पाठवि�ले.

3 आणिण त्याला वि�चारले, जो येणार &ोता, तो तूच आ&ेस? किकं�ा आम्&ी दुसऱ्याची �ाट पा&ा�ी?

&ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविTल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच/ने तयार केला &ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि&लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड &ेल्र्थ वि�र्थ की टू द व्हिस्Zप्चस/मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ&े.
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4 येशूने उत्तर दिदले, जे तुम्&ी ऐकता � पा&ता ते यो&ानाला जाऊन सांगा.
5 आंधळे पाहू शकतात. पांगळे चालताल. कुष्ठरोगी शुद्ध केले जातात, बवि&रे ऐकतात, मेलेले उठवि�ले 

जातात � गरिरबांना सु�ाता/ सांगण्यात येते.
6 धन्य तो पुरूष जो माझ्यामुळे अडखळत ना&ी.

7. यो&ान 21 : 25

25 आणिण येशूने केलेली दुसरी&ी पुष्कळ कामे आ&ेत, ती एकेक लिलवि&ली तर लिलवि&लेली पसु्तके या जगात 
ठे�ायला जागा पुरणार ना&ी, असे मला �ाटते.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 583 : 10-11

ख्रि�स्त. दे�ाचे दिदव्य प्रकटीकरण, जे दे&ात अ�तारी त्रटुी नष्ट करण्यासाठी येते.

2. 589 : 16-18

येशू. दै�ी कल्पनेची स�~च्च मान�ी Dौवितक संकल्पना, दोष काढून टाकणे आणिण नष्ट करणे आणिण मनषु्याचे 
अमरत्� प्रकाशात आणणे.

3. 26 : 10-18, 28-9

ख्रि�स्त &ा आत्मा &ोता जो येशूने त्याच्या स्�तःच्या वि�धानामंध्ये सूचिचत केला आ&े: "मी माग/, सत्य आणिण जी�न
आ&े." आणिण "मी आणिण माझा विपता एक आ&ोत." &ा ख्रि�स्त, किकं�ा मनुष्य येशूचे दे�त्�, त्याचा दै�ी स्�Dा� 
&ोता, ज्याने त्याला सजी� केले. दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रेम यांनी येशूला पाप, आजार आणिण मृत्यू या�र 
अचिधकार दिदला. त्याचे ध्येय &ोते खगोलीय प्राण्यांचे वि�ज्ञान प्रकट करणे, दे� काय आ&े आणिण तो मनषु्यासाठी 
काय करतो &े लिसद्ध करणे.

आमच्या गुरुने के�ळ लिसद्धांत, लिसद्धांत किकं�ा वि�श्वास लिशक�ला ना&ी. &े स�/ �ास्तवि�क अस्तिस्तत्�ाचे दै�ी तत्� 
&ोते जे त्यांनी लिशक�ले आणिण आचरणात आणले. त्यांचा ख्रि�श्चन धमा/चा पुरा�ा &ा धम/ आणिण उपासनेचा 
कोणता&ी प्रकार किकं�ा प्रणाली न%&ता, तर ख्रि�श्चन वि�ज्ञान, जी�न आणिण प्रेम यांच्यातील सुसं�ाद विनमा/ण 
करणारे &ोते. येशूने बास्टिप्तस्मा देणाऱ्या जॉनला एक संदेश पाठ�ला, ज्याचा उदे्दश ख्रि�स्त आला आ&े &े एका 
प्रश्नाच्या पलीकडे लिसद्ध करण्याचा &ेतू &ोता: "जा, आणिण तू जे पावि&ले आणिण ऐकले ते यो&ानला सांग; आंधळे 

&ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविTल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच/ने तयार केला &ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि&लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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कसे पा&तात, लंगडे कसे चालतात. कुष्ठरोग्यांना शुद्ध केले जाते, बवि&रे ऐकतात, मेलेले उठवि�ले जातात, 
गरीबांना सु�ाता/ सांविगतली जाते." दुसऱ्या शब्दांत: दै�ी शक्तीचे प्रदश/न काय आ&े ते जॉनला सांगा आणिण 
त्याला लगेच कळेल की मशी&ाच्या काया/त दे� &ी शक्ती आ&े.

4. 31 : 12-17

ख्रि�श्चन कत/व्यांच्या यादीत प्रर्थम,  त्याने आपल्या अनुयायांना सत्य आणिण पे्रमाची उपचार शक्ती लिशक�ली.
त्यांनी मृत समारंDांना म&त्त्� दिदले ना&ी.  तो जिज�ंत ख्रि�स्त आ&े,  व्या�&ारिरक सत्य,  जो येशूला कृतीत त्याचे
अनुसरण करणाऱ्या स�ा|साठी "पुनरुत्र्थान आणिण जी�न" बन�तो.

5. 473 : 7-25

ईश्वर-तत्त्� स�/व्यापी आणिण स�/शलिक्तमान आ&े. दे� स�/त्र आ&े, आणिण त्याच्यालिश�ाय का&ी&ी अस्तिस्तत्�ात ना&ी 
किकं�ा सामर्थ्यय/ ना&ी. ख्रि�स्त &े आदश/ सत्य आ&े, जे ख्रि�श्चन वि�ज्ञानाद्वारे आजार आणिण पाप बरे करण्यासाठी येते
आणिण स�/ शक्ती दे�ाला देते. येशू &े त्या माणसाचे ना� आ&े ज्याने, इतर स�/ पुरुषांपके्षा, ख्रि�स्ताला, दे�ाची 
खरी कल्पना, आजारी आणिण पापी लोकांना बरे करून आणिण मृत्यूच्या सामर्थ्यया/चा नाश केला आ&े. येशू &ा 
मान�ी मनषु्य आ&े, आणिण ख्रि�स्त दै�ी कल्पना आ&े; म्&णून येशू ख्रि�स्ताचे दै्वत.

चच/च्या तानाशा&ीच्या युगात, येशूने ख्रि�श्चन धमा/च्या सत्याचा आणिण प्रमेाचा पुरा�ा देत, ख्रि�स्ती धमा/ची लिशक�ण
आणिण प्रर्था सादर केली; परंतु त्याच्या उदा&रणापय|त पो&ोचण्यासाठी आणिण त्याच्या विनयमानुसार, आजारपण, 
पाप आणिण मृत्यू बरे करण्यासाठी त्याच्या अतुलनीय वि�ज्ञानाची चाचणी घणे्यासाठी, व्यलिक्तमत्त्� किकं�ा मनषु्य 
येशू ऐ�जी दै�ी तत्त्�, प्रमे म्&णून दे�ाची अचिधक चांगली समज आ�श्यक आ&े.

6. 53 : 4 (तेरे्थ)-7

… … नाझरेनसारखा Dूक आणिण आकांक्षा यापासून दूर असलेला माणूस कधी&ी जगला ना&ी.  त्याने
पापी  लोकांना  स्पष्टपणे  आणिण नम्रपणे  Tटकारले,  कारण तो त्यांचा  चिमत्र &ोता;  म्&णून त्याने  प्याला
प्याला.

7. 7:1-7

"सैतान, तू माझ्या मागे जा." येशूने दिदलेला दोष स्पष्ट आणिण तीक्ष्ण &ोता याचा आणखी Dक्कम पुरा�ा त्याच्या 
स्�तःच्या शब्दांत आढळतो, - जे%&ा त्याने Dुते काढली आणिण आजारी आणिण पापी लोकांना बरे केले ते%&ा 
अशा जबरदस्तीने बोलण्याची आ�श्यकता दश/वि�तात. त्रटुीचा त्याग त्याच्या खोट्या दाव्यांच्या Dौवितक 
अर्था/पासून �ंचिचत ठे�तो.

8. 51 : 19-24, 28-8

&ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविTल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच/ने तयार केला &ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि&लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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त्याचे परिरपूण/ उदा&रण आपल्या स�ा|च्या तारणासाठी &ोते, परंतु के�ळ त्यांनी केलेली कामे करून आणिण 
इतरांना करायला लिशक�ले. बरे करण्याचा त्याचा उदे्दश के�ळ आरोग्य पुनस|चवियत करणे &ा न%&ता तर त्याचे 
दै�ी तत्त्� प्रदर्शिशंत करणे &ा &ोता. त्याने जे का&ी सांविगतले आणिण केले त्या स�/ गोष्टींमध्ये तो दे�ाकडून, सत्य 
आणिण प्रेमाने प्रेरिरत &ोता.

येशू विनस्�ार्थu &ोता. त्याच्या अध्यास्तित्मकतेने त्याला सं�ेदनापासून �ेगळे केले आणिण स्�ार्थu Dौवितक�ादी त्याचा
दे्वष करण्यास प्र�ृत्त केले; परंतु याच अध्यात्माने येशूला आजारी लोकांना बरे करण्यास, �ाईट गोष्टी काढून 
टाकण्यास आणिण मृतांना उठवि�ण्यास सक्षम केले.

ल&ानपणापासूनच तो त्याच्या "�चिडलांच्या व्य�सायाबद्दल" &ोता. त्याचा शोध त्यांच्यापासून खूप दूर &ोता. 
त्याचा स्�ामी आत्मा &ोता; त्यांचा स्�ामी बाब &ोता. त्याने दे�ाची से�ा केली; त्यांनी मालाची से�ा केली. 
त्याचा स्ने& शुद्ध &ोता; ते दैवि&क &ोते. त्याच्या इदंिद्रयांनी आरोग्य, पवि�त्रता आणिण जी�नाचा आध्यास्तित्मक 
पुरा�ा प्याला; त्यांच्या इदंिद्रयांनी उलट साक्ष दिदली आणिण पाप, आजारपण आणिण मृत्यूचे Dौवितक पुरा�े 
आत्मसात केले.

9. 52 : 19-28

"दु:खाच्या माणसाला" Dौवितक जी�न आणिण बुजिद्धमत्तेची शून्यता आणिण स�/समा�ेशक दे�ाची पराZमी 
�ास्तवि�कता, चांगले समजले. &े मन-उपचार किकं�ा ख्रि�श्चन वि�ज्ञानाचे दोन मुख्य मुदे्द &ोते, ज्याने त्याला प्रेमाने 
सशस्त्र केले. दे�ाचा स�~च्च परृ्थ्य�ी�रील प्रवितविनधी, दै�ी शक्ती प्रवितकिबंविबत करण्याच्या मान�ी क्षमतेबद्दल बोलत,
Dवि�ष्यसूचकपणे त्याच्या लिशष्यांना म्&णाला, के�ळ त्यांच्या दिद�सासाठीच ना&ी तर स�/ काळासाठी: "जो 
माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो, मी जी कायq करतो तो देखील करेल; " आणिण "&ी चिचन्&े वि�श्वास ठे�णाऱ्यांच्या मागे 
लागतील."

10.   40 : 25-30

आपला स्�गuय विपता, दै�ी प्रेम, अशी मागणी करतो की स�/ माणसांनी आपला स्�ामी आणिण त्याच्या 
प्रेविषतांच्या उदा&रणाचे अनुसरण केले पावि&जे आणिण के�ळ त्याच्या व्यलिक्तमत्त्�ाची उपासना करू नये. &े 
खेदजनक आ&े की दै�ी से�ा &ा शब्द सामान्यतः दैनंदिदन कमा/ऐ�जी सा�/जविनक उपासना असा आला 
आ&े.

11.   41 : 6-7

आपल्या सद्गरुुप्रमाणे, आपण Dौवितक Dा�नेतून आस्तित्मक अस्तिस्तत्�ात जा�े.

12.   28 : 15-24

&ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविTल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच/ने तयार केला &ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि&लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड &ेल्र्थ वि�र्थ की टू द व्हिस्Zप्चस/मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ&े.



रवि��ारचा बायबल पाठ, ऑगस्ट 28, 2022                                                                                                              पषृ्ठ 8
वि�षय — ख्रि�स्त येशू

येशूचे मूळ, �ण/ किकं�ा काय/ सामान्यतः समजले ना&ी. त्याच्या स्�Dा�ातील एका&ी घटकाने Dौवितक जगाचे 
मोजमाप केले ना&ी. त्याच्या धार्मिमंकतेने आणिण शुद्धतेने देखील लोकांना असे म्&णण्यास अडर्थळा आणला 
ना&ी: तो खादाड आ&े आणिण अपवि�त्रांचा चिमत्र आ&े आणिण बेलझेबब त्याचा संरक्षक आ&े.

लक्षात ठे�ा, &े ख्रि�श्चन श&ीद, जर तू तुझ्या स्�ामीच्या पायाची चप्पल उघडण्यास पात्र ठरलास तर ते पुरेसे 
आ&े!

13.   55 : 15-26

सत्याची अमर कल्पना शतकानुशतके पसरत आ&े, त्याच्या पंखाखाली आजारी आणिण पाप करीत आ&े. माझी 
र्थकलेली आशा त्या आनदंी दिद�साची जाणी� करण्याचा प्रयत्न करते जे%&ा मनुष्य ख्रि�स्ताचे वि�ज्ञान ओळखेल 
आणिण आपल्या शेजाऱ्या�र स्�तःसारखे प्रेम करेल - जे%&ा त्याला दे�ाच्या स�/शलिक्तमानतेची आणिण दै�ी प्रमेाची 
उपचार शक्ती लक्षात येईल जे त्याने मान�जातीसाठी केले आ&े आणिण करत आ&े. दिदलेली आश्वासने पूण/ 
&ोतील. दै�ी उपचार पुन्&ा प्रकट &ोण्याची �ेळ स�/ काळ आ&े; आणिण जो कोणी आपले परृ्थ्य�ी�रील स�/ का&ी 
दै�ी वि�ज्ञानाच्या �ेदी�र ठे�तो, तो आता ख्रि�स्ताचा प्याला विपतो आणिण ख्रि�श्चन उपचारांच्या आत्म्याने आणिण 
सामर्थ्यया/ने संपन्न &ोतो.

दैविनक कत/व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थ/ना

दररोज प्रार्थ/ना करणे &े या चच/मधील प्रत्येक सदस्याचे कत/व्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्र्थाविपत %&ा�े 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�Dाग. 4

&ेतू � कृतींचा विनयम

&ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविTल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच/ने तयार केला &ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि&लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड &ेल्र्थ वि�र्थ की टू द व्हिस्Zप्चस/मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ&े.
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द मदर चच/च्या सदस्यांच्या &ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरDा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रि�श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच/मधील सदस्यांनी
दररोज स�/ प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, Dवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रDा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा/ने  प्रDावि�त  &ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्रार्थ/ना
करा�ी.

चच/ मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंर्थ. 1

कत/व्याची सतक/ ता

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

चच/ मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�Dाग. 6

_____________________

&ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविTल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चच/ने तयार केला &ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि&लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि�श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड &ेल्र्थ वि�र्थ की टू द व्हिस्Zप्चस/मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ&े.


