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वि�षय — �ास्त�

सोनेरी मजकूर:  मत्तय 4 : 17

"पश्चात्ताप करा, कारण स्�र्गााचे राज्य ज�ळ आले आहे."

उत्तरदायी �ाचन: प्रकटीकरण 21: 1, 3-5, 7

1 मर्गा मी न�ीन स्�र्गा आणिण न�ीन पृथ्�ीपाविहली. कारण पविहले आकाश आणिण पविहली पृथ्�ी ही 
नाहीशी झाली होती.आणिण कोणताही समदु्र राविहला नव्हता.

3 आणिण स्�र्गाातील सिसंहासनापासून झालेली मोठी �ाणी मी ऐकली.ती �ाणी म्हणाली, आता 
माणसांच्या बरोबर दे�ाची �स्ती आहे. आणिण तो त्यांच्या बरोबर राहील. आणिण तो त्यांचा दे�होईल.

4 तो त्यांच्या डोळ्यांतील अश्रु पूसून टाकील. आणिण येथून पुढे मरण असणार नाही. शोक करणे, 
रडणे आणिण अथ�ादु:खसहन् करणे राहणार नाही. कारण स� जुन्या र्गाोष्टी नाहीशा झालेल्या 
आहेत.

5 जो सिसंहासना�र बसलेला होता, तो म्हणाला, पाहा मी स� काही न�ीन करीत आहे! मर्गा तो पुढे 
म्हणाला, लिलही!कारण हे शब्द वि�श्वास ठे�ण्याला योग्य आणिण खरे आहेत.

7 जो वि�जय मिमळवि�तो, त्याला या स� र्गाोष्टी मिमळतील, मी त्याचा दे�होईन, � तो माझा पुत्र होईल.

धडा उपदेश

बायबल पासून

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविNल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चचने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. मत्तय 4: 23 (येशू) Nक्त

23 येशू...

2. मत्तय 5: 1 (पाहणे) (से 1st :), 2

1 येशूने तेथे पुष्कळ लोक पाविहले. म्हणून येशू डोंर्गारा�र रे्गाला.
2 आणिण त्याने त्यांना लिशकवि�ण्यास सरु�ात केली. तो म्हणाला

3. मत्तय 7: 21

21 जो कोणी मला �र�र ‘प्रभु, प्रभु’ म्हणतो, तो प्रत्येक जण स्�र्गाच्या राज्यात जाईलच असे नाही तर 
माझ्या स्�र्गाातील विपत्याच्या इच्छेप्रमाणे जो �ारे्गाल तोच स्�र्गााच्या राज्यात जाईल.

4. मत्तय 13: 24 (द)-30

24 हा एखाद्या मनुष्याने आपल्या शेतात चांर्गाले बी पेरण्यासारखे आहे.
25 पण लोक झोपेत असता त्या मनुष्याचा शत्रू आला � र्गाव्हामध्ये विनदण पेरून रे्गाला.
26 पण जेव्हा रोपे �ाढली � दाणे आले तेव्हा विनदणही दिदसू लार्गाले.
27 मर्गा त्या माणसाचे नोकर त्याच्याकडे आले � म्हणाले, मालक आपण आपल्या शेतात चांर्गाले बी पेरले 

ना? मर्गा त्यात विनदण कोठून आले?
28 तो त्यांना म्हणाला, कोणीतरी शत्रूने हे केले आहे. त्याच्या नोकरांनी वि�चारले, आम्ही जाऊन ते उपटून 

टाका�े अशी आपली इच्छा आहे काय?
29 पण तो मनषु्य म्हणाला, नको तुम्ही विनदण जमा करीत असताना त्याबरोबर कदामिचत र्गाहूही उपटाल.
30 कापणीपयhत दोन्ही बरोबर �ाढू द्या. मर्गा कापणीच्या �ेळेस मी कापणाऱ्यास सांरे्गान की पविहल्याने विनदण

जमा करा � जाळण्यासाठी त्याच्या पेंढ्या बांधा. पण र्गाहू माझ्या र्गाोदामात साठ�ा.

5. मत्तय 13: 10-23 (से 3rd ,)

10 मर्गा लिशष्य त्याच्याज�ळ आले आणिण त्यांनी वि�चारले, तमु्ही त्यांना र्गाोष्टीरूपाने बोध का करता?
11 तेव्हा त्याने उत्तर दिदले, स्�र्गााच्या राज्याची रहस्ये तमु्ही समजू शकता, पण त्यांना ते समजणार नाही.
12 कारण ज्या कोणाज�ळ आहे त्याला दिदले जाईल � ते त्याला पुष्कळ होईल, परंतु ज्या कोणाकडे नाही 

त्याच्याज�ळ जे असेल ते देखील त्याकडून काढून घेतले जाईल.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविNल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चचने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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13 म्हणून मी त्यांना र्गाोष्टीरूपाने बोध करतो, कारण ते पाहत असताना ही त्यांना दिदसत नाही आणिण ऐकत 
असतांनाही त्यांना समजत नाही.

14 तेव्हा हे लोक दाख�ून देत आहेत की, त्यांच्यासंबंधी यशयाने पू�m जे लिलहून ठे�ले ते खरे आहे. ते असे, 
‘तमु्ही लक्ष द्याल, ऐकाल पण तुम्हांला समजणार नाही, तमु्ही पाहाल आणिण विनरीक्षण कराल पण 
तमु्हांला काहीच दिदसणार नाही.

15 कारण या लोकांचे अंत: करण कठीण झाले आहे त्यांना कान आहेत पण ऐकू येत नाही. त्यांनी आपले 
डोळे मिमटले आहेत. यासाठी की, या लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहू नये, आपल्या कानांनी ऐकू नये 
आपल्या अंत:करणाने समजू नये � मारे्गा विNरू नये, आणिण मी त्यांना बरे करू नये. 

16 पण तुमचे डोळे धन्य आहेत कारण ते पाहतात, तुमचे कान धन्य आहेत कारण ते ऐकातात.
17 मी तुम्हांला खरे सांर्गातो, तमु्ही ज्या र्गाोष्टी पाहत आहा त्या पाहण्यासाठी अनेक संदेष्टे � नीवितमान लोक 

आतुरतेने �ाट पाहत होते. तरी त्यांना त्या पाहता आल्या नाहीत, आणिण तुम्ही ज्या र्गाोष्टी ऐकत आहात 
त्या ऐकण्याची त्यांची खूप इच्छा होती तरी त्यांनी त्या ऐकल्या नाहीत.

18 पेरणाऱ्याच्या बोधकथेचा अथ काय हे समजून घ्या,
19 कोणी राज्याची र्गाोष्ट ऐकतो पण ती त्याला समजत नाही, तेव्हा तो दुष्ट (सैतान) येतो � त्याच्या 

अंत:करणात पेरलेले ते घेतो, �ाटे�र पेरलेला तो हाच आहे.
20 खडकाळ जारे्गा�र पेरलेला तो असा आहे की, तो �चन ऐकतो � लरे्गाच आनंदाने स्�ीकारतो.
21 तरी त्याच्यामध्ये मूळ नसल्याने तो थोडा काळच दिटकतो आणिण �चनामुळे संकट आले किकं�ा कोणी छळ

केला, � त्रास झाला म्हणजे तो लरे्गाच अडखळतो.
22 आणिण काटेरी झाडांमध्ये पेरलेला असा आहे की, तो �चन ऐकतो पण जविर्गाक र्गाोष्टीवि�षयीचा ओढा, 

संपत्तीचा मोह ही �चनाला �ाढू देत नाहीत आणिण तो विनष्Nळ होतो.
23 र्गाल्या जमिमनी�र पेरलेला असा आहे की, तो �चन ऐकतो, ते समजतो � तो विनणिश्चतपणे पीक देतो. 

कोणी शंभरपट, कोणी साठपट, कोणी तीसपट असे पीक देतो.

6. मत्तय 10: 1, 5-8, 16-20, 22, 40

1 येशूने आपल्या बारा लिशष्यांना आपल्याज�ळ बोलावि�ले, आणिण त्याने त्यांना भुते घालवि�ण्याचा 
अमिधकार दिदला. तसेच प्रत्येक आजार � दुखणी बरे करण्याचा अमिधकार दिदला.

5 या बाराजणांना पुढील सूचना देऊन पाठवि�ण्यात आले. यहूदीतर लोकांमध्ये जाऊ नका � शोमरोनी 
लोकांच्या कोणत्याही नर्गारात प्र�ेश करू नका.

6 तर त्याऐ�जी इस्राएलच्या हर�लेल्या मेंढरांकडे जा.
7 तमु्ही जाल तेव्हा हा संदेश जाहीर करा. स्�र्गााचे राज्य ज�ळ आले आहे.
8 रोग्यांना बरे करा, मृतांना उठा�ा. कुष्ठरोग्यांना शुद्ध करा. भुते काढा, तमु्हांला Nुकट मिमळाले आहे 

म्हणून Nुकट द्या.
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16 लाडंग्यांमध्ये जसे मेंढरास पाठ�ा�े तसे मी तमु्हांस पाठ�ीत आहे, म्हणून तुम्ही सापांसारखे चतुर आणिण 
कबुतरांसारखे सरळ स्�भा�ी असा.

17 माणसांवि�षयी सा�ध असा. कारण ते तुम्हांला न्यायसभेच्या स्�ाधीन करतील आणिण त्यांच्या 
सभास्थानांमध्ये ते तुम्हांला Nटके मारतील.

18 माझ्यामुळे ते तमु्हांला राज्यपाल � राजे यांच्यासमोर आणतील. तमु्ही त्यांच्यापुढे � यहूदीतर 
लोकांसमोर माझ्यावि�षयी सांर्गााल.

19 जेव्हा तुम्हांला अटक करतील तेव्हा काय बोला�े किकं�ा कसे बोला�े यावि�षयी काळजी करू नका. 
त्या�ेळेला तमु्ही काय बोलायचे ते सांविर्गातले जाईल.

20 कारण बोलाणारे तमु्ही नसून तुमच्या विपत्याचा आत्मा तुमच्याद्वारे बोलेल.
22 माझ्यामुळे स� तुचा दे्वष करतील. पण शे�टपयत जो दिटकेल तोच तरेल.
40 जी व्यलिक्त तमु्हांला स्�ीकारते ती व्यलिक्त मला स्�ीकारते आणिण ज्या विपत्याने मला पाठवि�ले त्यालाही 

स्�ीकारते.

7. योहान 3: 27 (ए)

27 योहानाने उतर दिदले, दे� जे देतो तेच माणसाला मिमळते.

8. मत्तय 5: 6, 8, 10, 12 (से 2nd :)

6 ज्यांना नीतीने �ार्गाण्याची तहान � भूक लार्गाली आहे ते धन्य, कारण ते तृप्त होतील.
8 जे अंत:करणाचे शुद्ध ते धन्य कारण ते दे�ाला पाहतील.
10 नीवितमत्त्�ासाठी ज्यांचा छळ झाला आहे ते धन्य कारण स्�र्गााचे राज्य त्यांचे आहे.
12 आनदं करा आणिण उल्हास करा, कारण स्�र्गाात तुमचे प्रवितNळ मोठे आहे; कारण जे संदेष्टे तुमच्यापू�m 

होते त्यांचा त्यांनी तसाच छळ केला.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 275 : 10-14

त्याच्या वि�ज्ञानात असण्याचे �ास्त� आणिण Tम समजून घणे्यासाठी, आपण खरोखर जे काही आहे त्या 
स�ाhचे दै�ी तत्� म्हणून दे�ाची र्गाणना करून सुरु�ात केली पाविहजे. आत्मा, जी�न, सत्य, प्रमे, एक म्हणून 
एकत्र, आणिण दे�ासाठी शास्त्र�चनीय ना�े आहेत.
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2. 7 : 13-18

वि�चार�ंतांची �ेळ आली आहे.  सत्य,  लिसद्धांत आणिण �ेळ-सन्माविनत प्रणालींपासून स्�तंत्र,  मान�तेच्या
पोटल�र दार ठोठा�ते. भूतकाळातील समाधान आणिण भौवितक�ादाची थंड परंपरा नष्ट होत आहे. दे�ाचे
अज्ञान हे यापुढे श्रदे्धची पायरी राविहलेली नाही.

3. 95 : 19-22, 28-32

आम्ही ज्ञानाच्या �ाढीचे आणिण त्रटुीच्या समाप्तीचे स्�ार्गात करतो कारण मान�ी शोधाचाही दिद�स असला 
पाविहजे आणिण तो दिद�स ख्रिPश्चन वि�ज्ञानाने, दै�ी �ास्त�ाद्वारे यशस्�ी व्हा�ा अशी आमची इच्छा आहे.

मूखपणाच्या भ्रमाने लोळलेले, जर्गा बालपणाच्या पाळण्यात झोपलेले आहे, तासनतास स्�प्ने पाहत आहे. 
भौवितक सं�ेदना अस्तिस्तत्�ाची �स्तसु्थिस्थती उलर्गाडत नाही, परंतु अध्यास्तित्मक सं�ेदना मान�ी चेतना शाश्वत 
सत्याकडे �ळ�ते.

4. 109 : 32-7

आत्म्याच्या तीन महान सत्यता, स�शलिक्तमानता, स�व्यापीता, स�ज्ञता, - स� शक्ती असलेला आत्मा, स� 
जार्गाा भरतो, स� वि�ज्ञान बन�तो, - �स्तु �ास्तवि�क असू शकते या वि�श्वासाचे कायमचे खंडन करतात. या 
शाश्वत सत्यता दे�ाच्या विनर्मिमंतीचे तेजस्�ी �ास्त� म्हणून आदिदम अस्तिस्तत्� प्रकट करतात, ज्यामध्ये त्याने जे 
काही केले आहे ते त्याच्या चांर्गाल्या बुद्धीने उच्चारले आहे.

5. 472 : 24 (स�)-3

स� �ास्तवि�कता दे� आणिण त्याच्या विनर्मिमंतीमध्ये आहे, सुसं�ादी आणिण शाश्वत. तो जे विनमाण करतो ते चांर्गाले 
आहे आणिण जे काही बन�ले आहे ते तोच बन�तो. म्हणूनच पाप, आजारपण किकं�ा मृत्यूची एकमात्र 
�ास्तवि�कता ही भयंकर सत्य आहे की अ�ास्तवि�क र्गाोष्टी मान�ाला �ास्तवि�क �ाटतात, चुकीचा वि�श्वास आहे, 
जोपयhत दे� त्यांचे �ेश काढून टाकत नाही. ते खरे नाहीत, कारण ते दे�ाचे नाहीत. आपण ख्रिPश्चन सायन्समध्ये 
लिशकतो की नश्वर मन किकं�ा शरीरातील स� सामंजस्य भ्रम आहे, �ास्तवि�क आणिण एकसारखे दिदसत असले तरी
�ास्तवि�कता किकं�ा ओळख नाही.

6. 335 : 27-31

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविNल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चचने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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�ास्तवि�कता  आध्यास्तित्मक,  सुसं�ादी,  अपरिर�तनीय,  अमर,  दिदव्य,  शाश्वत  आहे.  अध्यास्तित्मक  काहीही
�ास्तवि�क,  सुसं�ादी किकं�ा शाश्वत असू शकत नाही.  पाप,  आजारपण आणिण मृत्यू हे आत्म्याचे अनुमाविनत
प्रवितपदे आहेत आणिण ते �ास्त�ाचे वि�रोधाभास असले पाविहजेत.

7. 186 : 11-5

�ाईट हे एक नकार आहे, कारण ते सत्याचा अभा� आहे. ते काहीच नाही, कारण ती कशाची तरी 
अनुपस्थिस्थती आहे. हे अ�ास्त� आहे, कारण ते स�शलिक्तमान आणिण स�व्यापी दे�ाची अनुपस्थिस्थती रृ्गाहीत 
धरते. प्रत्येक मनषु्याने हे लिशकले पाविहजे की �ाईटात सामथ्य किकं�ा �ास्तवि�कता नाही.

�ाईट हे स्�त: ची ठाम असते. ते म्हणतात: "मी एक �ास्तवि�क अस्तिस्तत्� आहे, चांर्गाल्या र्गाोष्टीं�र मात 
करतो." या खोटेपणाने स� ढोंर्गाांचे �ाईट काढून टाकले पाविहजे. �ाईटाची एकमे� शक्ती स्�तःला नष्ट 
करणे आहे. ते कधीही चांर्गाल्याचा एक अंशही नष्ट करू शकत नाही. चांर्गाल्याचा नाश करण्याचा �ाईटाचा
प्रत्येक प्रयत्न अयशस्�ी ठरतो आणिण �ाईट करणाऱ्याला तात्पुरती लिशक्षा करण्यातच मदत करतो. जर 
आपण समरसतेसाठी समान �ास्तवि�कता मान्य केली, तर वि�सं�ादाचाही आपल्या�र कायमस्�रूपी 
हक्क असतो. �ाईट हे चांर्गाल्याइतकेच खरे असेल तर �ाईटही विततकेच अमर आहे. जर मृत्यू 
जी�नासारखा �ास्तवि�क असेल तर अमरत्� ही एक मिमथक आहे. जर �ेदना �ेदनांच्या अनुपस्थिस्थतीइतकी
�ास्तवि�क असेल, तर दोन्ही अमर असणे आ�श्यक आहे; आणिण तसे असल्यास, सुसं�ाद हा अस्तिस्तत्�ाचा
विनयम असू शकत नाही.

नश्वर मन हे स्�त:बद्दल अज्ञानी असते किकं�ा ते कधीही स्�त:ची Nस�णूक होऊ शकत नाही. जर नश्वर 
मनाला चांर्गाले कसे व्हायचे हे माविहत असेल तर ते चांर्गाले होईल. स्�तःच्या व्यवितरिरक्त कशा�र तरी 
वि�श्वास ठे�ला पाविहजे म्हणून, ते दे�तेच्या रूपात वि�राजमान होते. मान�ी मन सुरु�ातीपासून मूर्तितंपूजक 
आहे, इतर दे� आहेत आणिण एकापके्षा जास्त मनां�र वि�श्वास ठे�तात.

नश्वरांना नश्वर अस्तिस्तत्� देखील समजत नाही म्हणून ते स�ज्ञ मन आणिण त्याच्या विनर्मिमंतीबद्दल विकती 
अज्ञानी असले पाविहजेत.

8. 122 : 1-7

भौवितक सं�ेदनांचा पुरा�ा अनेकदा अस्तिस्तत्त्�ाच्या �ास्तवि�क वि�ज्ञानाला उलट करतो, आणिण त्यामुळे 
वि�सं�ादाचे राज्य विनमाण होते, - पाप, आजारपण आणिण मृत्यू यांना �ाटणारी शक्ती विनयुक्त करणे; परंतु 
जी�नातील महान तथ्ये, योग्यरिरत्या समजल्या रे्गालेल्या, त्रटुींच्या या वित्रकूटाचा पराभ� करतात, त्यांच्या 

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविNल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चचने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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खोट्या साक्षीदारांना वि�रोध करतात आणिण स्�र्गााचे राज्य प्रकट करतात - पथृ्�ी�रील सुसं�ादाचे �ास्तवि�क 
राज्य.

9. 590 : 1-3

स्�र्गााचे राज्य. दै�ी वि�ज्ञानातील सुसं�ादाचा लर्गााम; अखंड, शाश्वत आणिण स�शलिक्तमान मनाचे क्षेत्र; 
आत्म्याचे �ाता�रण, जिजथे आत्मा स��च्च आहे.

10.   242 : 9-14

स्�र्गााकडे जाण्याचा एकच मार्गा आहे, सुसं�ाद आहे आणिण दै�ी वि�ज्ञानातील ख्रिPस्त आपल्याला हा मार्गा 
दाख�तो. चांर्गाले, दे� आणिण त्याचे प्रवितकिबंब यापेक्षा - दुसरे कोणतेही �ास्त� जाणून घेणे - जी�नाचे दुसरे 
कोणतेही भान नसणे, आणिण तथाकलिथत �ेदना आणिण इदंिद्रयांच्या आनंदापेक्षा श्रेष्ठ होणे.

11.   503 : 9-15

दै�ी तत्त्� आणिण कल्पना आध्यास्तित्मक सुसं�ाद, स्�र्गा आणिण अनंतकाळ विनमाण करतात. सत्याच्या वि�श्वात, 
पदाथ अज्ञात आहे. तेथे त्रटुीची कोणतीही कल्पना येत नाही. दै�ी वि�ज्ञान, दे�ाचे �चन, त्रटुीच्या चेहऱ्या�रील
अंधारा�र म्हणते, "दे� स�समा�ेशक आहे," आणिण सदै� प्रेमाचा प्रकाश वि�श्वाला प्रकालिशत करतो.

12.   560 : 11-19

महान चमत्कार, मान�ी अथाने, दै�ी प्रेम आहे, आणिण अस्तिस्तत्�ाची भव्य आ�श्यकता म्हणजे मान�ामध्ये 
स्�र्गााचे राज्य काय आहे याची खरी कल्पना प्राप्त करणे. जेव्हा आपण आपल्या शेजाऱ्याचा दे्वष करतो किकं�ा 
दे�ाने त्याचे �चन सांर्गाण्यासाठी विनयुक्त केलेल्या कोणाचाही चुकीचा अंदाज ला�त असतो तेव्हा हे ध्येय कधीही
र्गााठले जात नाही. पुन्हा, त्याच्या स��च्च दृश्यमान कल्पनेच्या अचूक अथालिश�ाय, आपण दै�ी तत्त्� कधीही 
समजू शकत नाही.

13.   291 : 13-18

स्�र्गा हा एक परिरसर नाही तर मनाची एक दै�ी अ�स्था आहे ज्यामध्ये मनाचे स� प्रकटीकरण सुसं�ादी आणिण 
अमर आहेत, कारण तेथे पाप नाही आणिण मनुष्याला स्�तःचे कोणतेही धार्मिमकंता नाही, परंतु "परमेश्वराचे 
मन" त्याच्या ताब्यात आहे," पवि�त्र शास्त्र म्हणते म्हणून.

14.   207 : 27 Nक्त

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविNल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चचने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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अध्यास्तित्मक �ास्त� हे स� र्गाोष्टींमधील �ैज्ञाविनक सत्य आहे.

15.   372 : 14-17

जेव्हा मनुष्य ख्रिPश्चन वि�ज्ञान पूणपणे प्रदर्शिशंत करतो तेव्हा तो परिरपूण होईल. तो पाप करू शकत 
नाही, दुःख सहन करू शकत नाही, �स्तूंच्या अधीन होऊ शकत नाही किकं�ा दे�ाच्या विनयमांचे 
उल्लंघन करू शकत नाही. म्हणून तो स्�र्गाात दे�दूतांसारखा असेल.

दैविनक कतव्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथना

दररोज प्राथना करणे हे या चचमधील प्रत्येक सदस्याचे कतव्य 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 शब्द स� मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचच्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रिPश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात र्गाोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चचमधील सदस्यांनी
दररोज स� प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांर्गाण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मार्गााने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथना
करा�ी.

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविNल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चचने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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कतव्याची सतक ता

आTमक  मानलिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  .््या वि�सरणे किकं�ा दुलक्ष करणे हे या चचमधील प्रत्येक सदस्याचे कतव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

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

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविNल्ड ख्रिPश्चन सायन्स चचने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


