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सोनेरी मजकूर:  योहान 8 : 58

“मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो: अब्राहामाच्या जन्मापूर्वि�) पासून मी आहे.”— ख्रि�स्त येशू

उत्तरदायी �ाचन: योहान 1: 1, 4, 5, 11-14, 16, 17

1 जगाची उत्पत्तित्त होण्यापू�1 शब्दअस्तिस्तत्�ात होता. तो शब्द दे�ाबरोबर होता. आणि5 शब्द दे� होता.
4 त्याच्यामध्ये जी�न होते. ते जी�न जगातील लोकांसाठी प्रकाश असे होते.
5 हा प्रकाश अंधारात प्रकाशतो. प5 त्या प्रकाशाला अंधाराने पराभूतकेले नाही.
11 तो जगात आला, जे त्याचे स्�त:चे होते त्या लोकांकडे आला, परंतु त्याच्या स्�त:च्याच लोकांनी 

त्याला आपले मानले नाही.
12 काही लोकांनी त्याला आपले मानले. त्यांनी त्याच्या�र वि�श्वास ठे�ला. वि�श्वास ठे�5ाऱ्या स�ा>ना 

त्याने दे�ाची मुले होण्याचा हक्क दिदला.
13 ही मुले लहान बालके जन्मतात तशी जन्मली नाहीत. त्यांचा जन्म आई�डिडलांच्या इच्छेने किक)�ा 

योजनेमुळे झाला नाही, तर त्यांचा जन्म दे�ाकडून झाला.
14 शब्द मनुष्य झाला आणि5 आमच्यामध्ये राविहला. आम्ही त्याचे गौर� पाविहले. ते दे�विपत्याच्या एकमे� 

अशा पुत्राचे गौर� ख्रि�स्तात्तिश�ाय दुसरे असू शकत नाही. तो शब्द कृपा आणि5 सत्य यांनी पू5Mप5े 
भरला होता.

16 शब्द हा कृपा � सत्य यांनी पू5Mप5े भरला होता. त्याच्याकडून आम्हांला भरपूर आशी�ाMद डिमळाले.
17 मोशेद्वारे विनयमशास्त्र दिदले, प5 दया � सत्याचा मागM ही येशू ख्रि�स्ताद्वारे प्राप्त झाली.

धडा उपदेश

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चचMने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किक)ग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्Uकल कोUेशन्स आणि5 ख्रि�श्चन सायन्स Uेक्स्Uबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Uू द स्क्रिस्Sप्चसMमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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बायबल पासून

1. यशया 9: 6, 7 (ला 1st.)
6 असामान्य बालकाच्या जन्माच्या�ेळी ह्या गोष्टी घडतील. दे� आम्हाला पुत्र देईल. हा पुत्र लोकांच्या 

नेतृत्�ाची जबाबदारी घेईल. त्याचे ना� असेल अदभुत सल्लागार, सामर्थ्ययMशाली दे�, डिचरंजी� विपता, 
शांतीचा राजपुत्र.

7 त्याच्या राज्यात सामर्थ्ययM आणि5 शांती नादेंल. आणि5 दावि�दच्या �ंशाच्या ह्या राजाच्या काळात ती 
�ाढतच जाईल. हा राजा सदास�Mकाळ सदाचार आणि5 प्रामाणि5क न्यायबुध्दीने राज्य 
करील.स�Mशत्तिbमान परमेश्वराला त्याच्या लोकांबद्दल अवितशय पे्रम आहे. ह्या प्रेमापोUीच ह्या स�M 
गोष्टी घडून येतील.

2. लूक 4: 1 (ला 1st,), 16-19, 21 (या)

1 येशू पवि�त्र आत्म्याने पू5M भरुन यादeन नदीहून परतला.
16 मग तो नासरेथला गेला. जेथे तो लहानाचा मोठा झाला होता, आणि5 शब्बाथ दिद�शी त्याच्या प्रथेप्रमा5े 

तो सभास्थानात गेला, तो �ाचण्यासाठी उभा राविहला,
17 आणि5 यशया संदेष्ट्याचे पसु्तक त्याला देण्यात आले. त्याने ते पुस्तक उघडले आणि5 जो भाग शोधून 

काढला, त्या दिठका5ी असे त्तिलविहले आहे:
18 प्रभूचा आत्मा मज�र आहे, कार5 त्याने मला अणिभषेक केला आहे, यासाठी की, गरिरबांना सु�ाताM 

सांगण्यासाठी बंदी�ान म्ह5ून नेलेल्यांस स्�ातंत्र्याची घोष5ा करण्यासाठी, आंधळ्यांना दृविष्ट डिमळा�ी � 
त्यांनी बघा�े यासाठी, जुलूूम हो5ाऱ्यांची सुUका करण्यासाठी

19 आणि5 प्रभूच्या कृपेच्या �षाMची घोष5ा करण्यासाठी त्याने मला पाठवि�ले आहे.
20 मग त्याने पुस्तक बंद केले आणि5 से�काला परत दिदले � तो खाली बसला. सभास्थानातील प्रत्येक ज5 

त्याच्याकडे रोखून पाहत होता.
21 त्यांने त्यांच्याशी बोलण्यास सुरु�ात केली: तुमच्या ऐकण्यामुळे आज हे शास्त्र�चन पू5M झाले.

3. लूक 5: 27-32

27 यानंतर येशू बाहेर गेला आणि5 त्याने ले�ी ना�ाच्या जकातदाराला जकात नाक्या�र बसलेले पाविहले, 
येशू त्याला म्ह5ाला, माइया मागे ये!

28 ले�ी स�M काही तेथेच सोडून उठला आणि5 त्याच्या मागे गेला.
29 नंतर ले�ीने त्याच्या घरी येशूसाठी मोठी मेज�ानी दिदली. जकातदारांचा आणि5 इतर लोकांचा मोठा 

जमा� त्याच्याबरोबर जे�त होता.
30 परुशी आणि5 विनयमशास्त्राचे त्तिशक्षक यांनी त्याच्या त्तिशष्यांकडे तSार केली, ते म्ह5ाले, तमु्ही जकातदार 

आणि5 पापी लोकांबरोबर का जे�ता?

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चचMने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किक)ग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्Uकल कोUेशन्स आणि5 ख्रि�श्चन सायन्स Uेक्स्Uबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Uू द स्क्रिस्Sप्चसMमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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31 येशू त्यांना म्ह5ाला, जे विनरोगी आहेत त्यांना �ैद्याची गरज नाही, प5 जे रोगी आहेत, त्यांना �ैद्याची 
गरज आहे.

32 मी धार्मिम)कांस नाही तर पाप्यांस पश्चाताप करण्यासाठी बोला�ण्यास आलो आहे.

4. मत्तय 9: 18 (तेथे), 19, 23-25, 27 (ला 2nd,), 28-30 (ला ;), 35

18 ...अडिधकारी त्याच्याकडे आला � येशूच्या पाया पडून म्ह5ाला, माझी मुलगी आताच मेली आहे. परंतु 
आप5 येऊन आपल्या हाताचा स्पशM केला तर ती पुन्हा जिज�ंत होईल.

19 तेव्हा येशू � त्याचे त्तिशष्य त्या सेनाडिधकाऱ्याबरोबर विनघाले.
23 मग येशू त्या यहूदी सभास्थानाच्या अडिधकाऱ्याच्या घरात आला. तेव्हा त्याने बासरी �ाजवि�5ाऱ्या � 

गोंधळ कर5ाऱ्या जमा�ाला पाविहले.
24 येशू म्ह5ाला, जा, मुलगी मेलेली नाही, ती झोपेत आहे. तेव्हा लोक येशूला हसले.
25 मग त्या जमा�ाला बाहेर पाठवि�ल्या�र त्याने आत जाऊन वितचा हात आपल्या हातात घेतला आणि5 ती 

मुलगी उठली.
26 आणि5 ही बातमी त्या प्रांतात पसरली.
27 तेव्हा येशू तेथून जात असता दोन आंधळे त्याच्यामागे ओरडत चालले. म्ह5ू लागले, दावि�दाच्या पुत्रा, 

आम्हां�र दया करा.
28 येशू आत गेला तेव्हा ते आंधळेही आत गेले. त्याने त्यांना वि�चारले. मी तुम्हांला दृविष्ट देऊ शकेन असा 

तुमचा वि�श्वास आहे का? होय, प्रभु, त्यांनी उत्तर दिदले.
29 मग त्याने त्यांच्या डोळ्यांना स्पशM केला आणि5 म्ह5ाला, तुमच्या वि�श्वासाप्रमा5े तमुच्या बाबतीत घडो.
30 आणि5 त्यांना पनु्हा दृविष्ट आत्तिल.
35 येशू त्यांच्या सभास्थानांमध्ये त्तिशक्ष5 देत � राज्याचे शुभ�तMमान गाज�ीत आणि5स�M प्रकारचे रोग � स�M 

प्रकारचे आजार बरे करीत स�M नगरातून � स�M खेड्यातून विफरला.

5. मत्तय 11 : 2-6

2 बास्टिप्तस्मा कर5ारा योहान तुरंूगात होता. त्याने ख्रि�स्त करीत असलेल्या गोष्टीवि�षयी ऐकले. तेव्हा 
योहानाने काही त्तिशष्यांना येशूकडे पाठवि�ले.

3 आणि5 त्याला वि�चारले, जो ये5ार होता, तो तूच आहेस? किक)�ा आम्ही दुसऱ्याची �ाU पाहा�ी?
4 येशूने उत्तर दिदले, जे तुम्ही ऐकता � पाहता ते योहानाला जाऊन सांगा.
5 आंधळे पाहू शकतात. पांगळे चालताल. कुष्ठरोगी शुद्ध केले जातात, बविहरे ऐकतात, मेलेले उठवि�ले 

जातात � गरिरबांना सु�ाताM सांगण्यात येते.
6 धन्य तो पुरूष जो माझ्यामुळे अडखळत नाही.

6. लूक 9 : 28 (आणि5) फb, 28 (तो)-36

28 आणि5 ... तो पीUर, जॉन आणि5 जेम्स यांना घेऊन प्राथMना करण्यासाठी डोंगरा�र गेला.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चचMने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किक)ग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्Uकल कोUेशन्स आणि5 ख्रि�श्चन सायन्स Uेक्स्Uबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Uू द स्क्रिस्Sप्चसMमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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29 मग असे घडले की, तो प्राथMना करीत असताना त्याच्या चेहऱ्याचे रुप पालUले � त्याचे कपडे डोळे 
दिदपवि�ण्याए�ढे पांढरेशुभ्र झाले.

30 आणि5 तेथे दोघे ज5 त्याच्याबरोबर बोलत होते. ते एलीया � मोशे होते. ते गौर�ामध्ये प्रगU झाले होते,
31 आणि5 ते येशूच्या मर5ावि�षयी, जे तो यरुशलेमामध्ये पू5M कर5ार होता, त्यावि�षयी बोलत होते.
32 प5 पेत्र � त्याच्याबरोबर असलेले स�M झोपी गेले होते, जेव्हा ते जागे झाले, त्यांनी येशूचे गौर� पाविहले,

आणि5 दोन मनुष्यांना त्याच्याबरोबर उभे असलेले पाविहले.
33 मग असे झाले की, ते दोघे ज5 येशूपासून वि�भb होत असताना, पते्र येशूला म्ह5ाला, गुरुजी, आम्ही 

येथे आहोत ते चांगले झाले. आप5 तीन मडंप तयार करु या, एक तमुच्यासाठी, एक मोशेसाठी � एक 
एलीयासाठी. तो काय बोलत होता हे त्याचे त्याला कळत नव्हते.

34 प5 तो या गोष्टी सांगत असता एक मेघ खाली आला आणि5 त्याने छायेने झाकून Uाकले. त्यांनी 
मेघामध्ये प्र�ेश केल्यानंतर ते घाबरले.

35 आणि5 त्यानां �ेढलेल्या ढगातून एक �ा5ी ऐकू आली; ती म्ह5ाली, हा माझा पुत्र आहे; तो माझा 
विन�डलेला आहे, त्याचे ऐका.

36 जेव्हा �ा5ी झाली तेव्हा येशू एकUाच तेथे होता. आणि5 यावि�षयी ते गप्प राविहले. त्यांनी त्या�ेळी जे 
काही पाविहले होते त्यावि�षयी को5ालाही काही सांविगतले नाही.

7. मत्तय 28 : 16 (द), 18-20

16 ... अकरा त्तिशष्य गालीलास विनघून गेले. येशूने सांविगतलेल्या डोंगरा�र ते हजर झाले.
18 तेव्हा येशू त्याच्याकडे आला आणि5 म्ह5ाला, स्�गाMत आणि5 परृ्थ्य�ी�र मला स�M अडिधकार देण्यात आला 

आहे.
19 म्ह5ून तुम्ही जा आणि5 राष्ट्रातील लोकांस माझे त्तिशष्य करा. विपता, पतु्र आणि5 पवि�त्र आत्मा यांच्या 

ना�ाने बास्टिप्तस्मा द्या.
20 आणि5 जे काही मी तमु्हांला त्तिशकवि�ले आहे ते त्या लोकांना करायला त्तिशक�ा. आणि5 पाहा, काळाच्या 

शे�Uापय>त मी सदोदिदत तुमच्याबरोबर राहीन.

वि�ज्ञान आणि5 आरोग्य

1. 7 : 1-12

अनंत दिUकून राह5ाऱ्यांसाठी आजचा दिद�स आशी�ाMदाने मोठा आहे. जागृत मेंढपाळ पहाUेचे पविहले क्षी5 
विकर5 पाहतो, उग�लेल्या दिद�साचे पू5M तेज येते. म्ह5ून संदेष्टा-मेंढपाळांना विफकU तारा चमकला; तरीही ती
रात्र पार करून आली, आणि5 वितथे आली जिजथे, अस्पष्टतेत, बेथलेहेम बेब, ख्रि�स्ताचा मान�ी घोष�ाक्य, 
सत्य, जो ख्रि�स्त येशूच्या द्वारे तार5ाचा मागM समजून घेण्यासाठी रात्रीच्या �ेळी चुकीची रात्र उजाडेपय>त स्पष्ट 
करेल. सकाळचे विकर5 चमकतात आणि5 अस्तिस्तत्�ाचा मागMदशMक तारा चमकतात. दै�ी वि�ज्ञानाच्या या 

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चचMने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किक)ग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्Uकल कोUेशन्स आणि5 ख्रि�श्चन सायन्स Uेक्स्Uबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Uू द स्क्रिस्Sप्चसMमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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तारकाचे अनुसर5 करण्यासाठी, शाश्वत सुसं�ादाचा मागM प्रकाशात आ5ण्यासाठी वि�जमनना मागMदशMन केले 
गेले.

2. 482 : 15 (ख्रि�स्त)-16, 19-22, 23-25

ख्रि�स्त हा "मागM" आहे आणि5 सत्य स�M तु्रUी दूर करतो. … येशू ही परिरप5ूM मनुष्याची स��च्च मान�ी संकल्पना
होती. तो ख्रि�स्तापासून अवि�भाज्य होता, मशीहा, - देहाबाहेरील दे�ाची दै�ी कल्पना. … दे�दूतांनी प्राचीन 
काळातील ज्ञानी मा5सांना या दुहेरी स्�रूपाची घोष5ा केली आणि5 दे�दूत प्रत्येक युगातील भुकेलेल्या 
हृदयाला, वि�श्वासाद्वारे, कुजबुजतात.

3. 332 : 23 (येशू)-26

येशू एका कुमारिरकेचा मुलगा होता. दे�ाचे �चन बोलण्यासाठी आणि5 मा5सांना ते समजू शकतील आणि5 
समजू शकतील अशा मान�तेच्या रूपात दिदसण्यासाठी त्यांची विनयुbी करण्यात आली होती.

4. 26 : 14-18

दै�ी सत्य, जी�न आणि5 प्रेम यांनी येशूला पाप, आजार आणि5 मृत्यू या�र अडिधकार दिदला. त्याचे ध्येय होते 
खगोलीय अस्तिस्तत्�ाचे वि�ज्ञान प्रकU कर5े, दे� काय आहे आणि5 तो मनषु्यासाठी काय करतो हे त्तिसद्ध कर5े.

5. 146 : 26-30

सत्याची ही बरे करण्याची शbी येशू ज्या काळात जगला त्या काळापासून खूप आधीची असा�ी. ते 
"दिद�सांचे प्राचीन" इतके प्राचीन आहे. हे स�M जी�नात जगते आणि5 स�M जागेत पसरते.

6. 333 : 16 (आगमन)-31, 32 (द्वारे)-9

नाझरेथच्या येशूच्या आगमनाने ख्रि�श्चन युगाचे पविहले शतक डिचन्हांविकत केले, परंतु ख्रि�स्त हा �षा>चा आरंभ 
किक)�ा दिद�सांचा अंत नसलेला आहे. ख्रि�श्चन युगाच्या आधी आणि5 नंतरच्या स�M विपढ्यांमध्ये, ख्रि�स्त, 
आध्यास्तित्मक कल्पना, - दे�ाचे प्रवितकिब)ब, - ख्रि�स्त, सत्य स्�ीकारण्यास तयार असलेल्या स�ा>साठी काही 
प्रमा5ात शbी आणि5 कृपेसह आला आहे. अब्राहम, जेकब, मोशे आणि5 संदेष्ट्यांनी मशीहा किक)�ा ख्रि�स्ताची 
तेजस्�ी झलक पाविहली, ज्याने या द्रष्ट्यांना दै�ी स्�रूप, प्रमेाचे सार मध्ये बास्टिप्तस्मा दिदला. दै�ी प्रवितमा, 
कल्पना किक)�ा ख्रि�स्त हा दै�ी तत्�, दे�ापासून अवि�भाज्य होता, आहे आणि5 कायम राहील. येशूने त्याच्या 
आध्यास्तित्मक ओळखीच्या या एकतेचा उल्लेख अशा प्रकारे केला: "अब्राहामच्या आधी मी आहे;" "मी आणि5 
माझा विपता एक आहोत;" "माझा विपता माझ्यापेक्षा मोठा आहे." एक आत्मा स�M ओळखींचा समा�ेश करतो.

या म्ह5ींचा अथM येशू हा मान�ी येशू होता किक)�ा तो शाश्वत आहे असा नव्हे, तर दै�ी कल्पना किक)�ा ख्रि�स्त असा
होता आणि5 आहे आणि5 म्ह5ूनच अब्राहाम पू�M�त आहे; �ास्तवि�क येशू विपत्याबरोबर एक होता असे नाही, 
परंतु आध्यास्तित्मक कल्पना, ख्रि�स्त, विपत्याच्या, दे�ाच्या उराशी सदै� �ास करतो, ज्यापासून ते स्�गM आणि5 

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चचMने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किक)ग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्Uकल कोUेशन्स आणि5 ख्रि�श्चन सायन्स Uेक्स्Uबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Uू द स्क्रिस्Sप्चसMमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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परृ्थ्य�ी प्रकात्तिशत करते; असे नाही की विपता हा आत्म्यापेक्षा महान आहे, जो दे� आहे, परंतु देहधारी येशूपेक्षा 
महान, अमयाMदप5े महान आहे, ज्याची परृ्थ्य�ी�रील कारकीदM संणिक्षप्त होती.

7. 30 : 19-25

सत्याचा �ैयत्तिbक आदशM म्ह5ून, ख्रि�स्त येशू रब्बीविनकल चूक आणि5 स�M पाप, आजार आणि5 मृत्यू - 
सत्याचा आणि5 जी�नाचा मागM दाखवि�ण्यासाठी आला. हा आदशM येशूच्या संपू5M परृ्थ्य�ी�रील कारविकद�त 
प्रदर्शिश)त झाला, आत्मा आणि5 भौवितक अथM, सत्य आणि5 चूक यांच्यातील फरक दशMवि�तो.

8. 259 : 6 (द)-14

दै�ी स्�भा� ख्रि�स्त येशूमध्ये उत्तम प्रकारे व्यb केला गेला, ज्याने नश्वरां�र दे�ाचे खरे प्रवितकिब)ब Uाकले आणि5 
त्यांचे जी�न त्यांच्या गरीब वि�चार-मॉडेल्सच्या अनुमतीपेक्षा उंच केले, - ज्या वि�चारांनी मनुष्याला पवितत, 
आजारी, पापी आणि5 मरत आहे. �ैज्ञाविनक अस्तिस्तत्� आणि5 दै�ी उपचार याच्या ख्रि�स्तासारखी समज - वि�चार
आणि5 प्रात्यणिक्षकाचा आधार म्ह5ून - परिरपू5M दे� आणि5 परिरपू5M मनुष्य - एक परिरपू5M तत्त्� आणि5 कल्पना 
समावि�ष्ट करते.

9. 230 : 4 (द)-10

…या नश्वर स्�प्नातून, किक)�ा भ्रमातून जागृत हो5े, आपल्याला आरोग्य, पवि�त्रता आणि5 अमरत्� प्राप्त करेल.
हे प्रबोधन म्ह5जे ख्रि�स्ताचे अनंतकाळचे आगमन, सत्याचे प्रगत स्�रूप, जे त्रUुी दूर करते आणि5 आजारी 
लोकांना बरे करते. हे मोक्ष आहे जे दे�ाद्वारे डिमळते, दै�ी तत्त्�, प्रमे, जसे की येशूने दाख�ले आहे.

10.   27 : 1-9

येशूने बास्टिप्तस्मा दे5ाऱ्या जॉनला एक संदेश पाठ�ला, ज्याचा उदे्दश ख्रि�स्त आला आहे हे एका प्रश्नाच्या 
पलीकडे त्तिसद्ध करण्याचा हेतू होता: "जा, आणि5 तू जे पाविहले आणि5 ऐकले ते योहानला सांग; आंधळे कसे 
पाहतात, लंगडे चालतात, कुष्ठरोग्यांना शुद्ध केले जाते, बविहरे ऐकतात, मेलेले उठवि�ले जातात, गरीबांना 
सु�ाताM सांविगतली जाते." दुसऱ्या शब्दांत: दै�ी शbीचे प्रदशMन काय आहे ते जॉनला सांगा आणि5 त्याला 
लगेच कळेल की मशीहाच्या कायाMत दे� ही शbी आहे.

11.   25 : 22-26

पाप आणि5 रोगा�रील विनयंत्र5 दाख�ूनही, महान त्तिशक्षकाने इतरांना त्यांच्या स्�तःच्या धार्मिम)कतेचे आ�श्यक 
पुरा�े देण्यापासून मुb केले नाही. त्यांनी त्यांच्या मागMदशMनासाठी कायM केले, जे5ेकरून त्यांनी हे सामर्थ्ययM 
दाख�ा�े आणि5 त्याचे दै�ी तत्� समजून घ्या�े.

12.   28 : 4-8

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चचMने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किक)ग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्Uकल कोUेशन्स आणि5 ख्रि�श्चन सायन्स Uेक्स्Uबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Uू द स्क्रिस्Sप्चसMमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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जर मास्Uरने वि�द्याथ1 घेतला नसता आणि5 दे�ाच्या न दिदस5ाऱ्या सत्यता त्तिशक�ल्या नसत्या तर त्याला 
�धस्तंभा�र ख्रिखळले नसते. आत्म्याला पदाथाMच्या मुठीत धरण्याचा विनधाMर म्ह5जे सत्य आणि5 प्रेमाचा छळ 
कर5ारा.

13.   334 : 10 (अदृश्य)-20

अदृश्य ख्रि�स्त तथाकत्तिथत �ैयत्तिbक सं�ेदनांसाठी अगोदर होता, तर येशू एक शारीरिरक अस्तिस्तत्� म्ह5ून प्रकU 
झाला. अदृश्य आणि5 दिदसलेले हे दुहेरी व्यत्तिbमत्�, आध्यास्तित्मक आणि5 भौवितक, शाश्वत ख्रि�स्त आणि5 शारीरिरक 
येशू देहात प्रकU झाला, मास्Uरच्या स्�गाMरोह5ापय>त चालू राविहला, जेव्हा मान�ी, भौवितक संकल्पना, किक)�ा 
येशू, अदृश्य झाला, तर आध्यास्तित्मक आत्म, किक)�ा ख्रि�स्त, दै�ी वि�ज्ञानाच्या शाश्वत Sमाने अस्तिस्तत्�ात आहे, 
जगाची पापे काढून Uाकत आहे, जसे ख्रि�स्ताने नेहमीच केले आहे, मान�ी येशू नश्वर डोळ्यांसमोर अ�तार 
होण्यापू�1च.

14.   565 : 13-18

आध्यास्तित्मक कल्पनेच्या तोतयाविगरीचा आपल्या गुरुच्या पृर्थ्य�ी�रील जी�नात एक संणिक्षप्त इवितहास होता; 
परंतु "त्याच्या राज्याचा अंत हो5ार नाही," कार5 ख्रि�स्त, दे�ाची कल्पना, शे�Uी स�M राष्ट्रां�र आणि5 
लोकां�र - अविन�ायMप5े, पू5Mप5े, शे�Uी - दै�ी वि�ज्ञानाने राज्य करेल.

दैविनक कतMव्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथMना

दररोज प्राथMना कर5े हे या चचMमधील प्रत्येक सदस्याचे कतMव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि5 प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणि5 माझ्यापासून स�M पापां�र राज्य करु द्या; आणि5
तुझे शब्द स�M मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि5 त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचMच्या सदस्यांच्या हेतू किक)�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किक)�ा के�ळ �ैयत्तिbक आसbीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने मा5सा�र राज्य करते; आणि5 एक ख्रि�श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिब)विबत करते, पापाची किन)दा करते, खरा बंधुता, दानशूरप5ा आणि5 क्षमा यामध्ये. या चचMमधील सदस्यांनी

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि�श्चन सायन्स चचMने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किक)ग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्Uकल कोUेशन्स आणि5 ख्रि�श्चन सायन्स Uेक्स्Uबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Uू द स्क्रिस्Sप्चसMमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�षय — ख्रि�स्त येशू

दररोज स�M प्रकारच्या �ाईUापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किन)दा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किक)�ा  चुकीच्या  मागाMने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथMना
करा�ी.

चचM मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कतMव्याची सतकM ता

आSमक मानत्तिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर5े,  आणि5  दे�,  त्याचा  नेता  आणि5
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा . �्या वि�सर5े किक)�ा दुलMक्ष कर5े हे या चचMमधील प्रत्येक सदस्याचे कतMव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

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

_____________________
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