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सोनेरी मजकूर:  यशया 29: 15

"ते लोक परमेश्वरापासून काही लपवि�ण्याचा प्रयत्न करतात. ते त्यांची दुष्कृत्ये अंधारात करतात. ते लोक
स्�त:शीच म्ह�तात, आम्हांला को�ीही पाहू शकत नाही? आम्ही को� आहोत हे को�ालाही माहीत नाही?"

उत्तरदायी �ाचन: यशया  30: 8-13, 15

8 आता तू हे पा)ी�र लिलही म्ह�जे स�# लोकांना ते टिदसेल आणि� हे तू पुस्तकातही लिलही म्ह�जे 
भवि�ष्यात दूर असलेल्या शे�)च्या टिद�सांसाठी ते उपयोगी पडेल.

9 पालकांचे न ऐक�ाऱ्या मुलांसारखे हे लोक आहेत. ते खो)े बोलतात आणि� परमेश्वराच्या 
लिशक��ुकीकडे लक्ष देण्यास नकार देतात.

10 ते संदेष्ट्यांना म्ह�तात, आम्ही काय करा�े हे तुम्ही टिदव्य दृष्टीने पाहू नका. आम्हाला सत्य सांगू नका.
आम्हाला बऱ्या�ा)तील, आ�डतील अशाच गोष्टी सांगा, आमच्यासाठी र्फक्त चागंल्याच गोष्टी तुमच्या
टिदव्य दृष्टीने बघा.

11 खऱ्या घड�ाऱ्या गोष्टी बघायचे )ाळा. आमच्या रस्त्यातून दूर व्हा. इस्राएलच्या पवि�त्र दे�ाबद्दल 
आमच्याशी बोलू नका.

12 इस्राएलचा पवि�त्र दे� म्ह�तो, परमेश्वराने टिदलेला संदेश तुम्ही स्�ीकारायचे नाकारले आहे. तुम्ही लोक
जुलूम � कप) यां�र वि�संबून राहता.

13 लढाया � खो)ेप�ा करून तुम्ही अपराध केला आहे म्ह�ून तडे गेलेल्या उंच भिभंतीप्रमा�े तुमची 
स्थिस्Xती होईल ही भिभंत पडेल � वितचे तुकडे तुकडे होतील.

15 परमेश्वर, माझा प्रभू, इस्राएलचा पवि�त्र दे� म्ह�तो, तुम्ही मला शर� आलात, तर तुम्ही �ाचाल. 
शांतता आणि� वि�श्वास हीच तुमची शक्ती आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्)कल को)ेशन्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स )ेक्स्)बुक, सायन्स अँड हेल्X वि�X की )ू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. नीवितसूते्र 21: 30

30 परमेश्वर ज्याच्या वि�रुद्व आहे अशी योजना यशस्�ी करुन दाखवि��ारा एकही शहा�ा मा�ूस 
नाही.

2. 1 करिरंXकरांस 1: 19

19 कार� पवि�त्र शास्त्रांत असे लिलविहले आहे, शहाण्यांचे शहा�प� मी नष्ट करीन, आणि� बुद्धिj�ंतांची 
बुख्रिkद मी बाजूला करीन.

3. नहेम्या 1: 1 (से.)

1 नहेम्या हा हखल्याचा मुलगा. त्याची ही �चने.

4. नहेम्या 2: 1-5, 8 (आणि� ते), 10

1 राजा अत#हशश्तच्या कारकीदmच्या वि�साव्या �षn नीसान मविहन्यात राजासमोर द्राक्षारस आ�ला गेला.
मी तो उचलला आणि� राजाला टिदला. या पू�n मी कधी राजाच्या सह�ासात असताना उदास नव्हतो 
प� या�ेळी मात्र कष्टी होतो.

2 म्ह�ून राजाने मला वि�चारले, तुला बरे �ा)त नाही का? तू असा ख्रिखन्न का टिदसतोस? तू मनातून दु:खी
टिदसतोस. तेव्हा मी र्फार घाबरलो.

3 प�, भ्यायलेला असूनही मी राजाला म्ह�ालो, राजा चिचरायू हो�ो! माझ्या पू�#जांचे द्धिजXे दर्फन झाले 
आहे ते नगर उदk्�स्त झाले आहे. म्ह�ून मी दु:खी आहे. नगराच्या �ेशीसुkदा आगीत जळून गेल्या 
आहेत.

4 या�र राजा मला म्ह�ाला, तुझ्यासाठी मी काय करा�े असे तुला �ा)ते? उत्तर देण्यापू�n मी स्�गा#तील
दे�ाची प्राX#ना केली.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्)कल को)ेशन्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स )ेक्स्)बुक, सायन्स अँड हेल्X वि�X की )ू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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5 मग मी राजाला म्ह�ालो, राजाची मजn असेल आणि� मी तुमच्याशी भलेप�ाने �ागलो असेन तर 
कृपया मला माझ्या पू�#जांचे द्धिजXे दर्फन झाले आहे त्या यहुदातील यरुशलेम नगराला पाठ�ा�े. वितXे 
जाऊन नगराची पुन्हा उभार�ी करण्याची माझी इच्छा आहे.

8 राजाने मला तशी पते्र आणि� मी माविगतले ते स�# काही टिदले. दे�ाची माझ्या�र कृपा असल्यामुळे 
राजाने हे टिदले.

10 सनबल्ल) आणि� तोबीया यांना माझा बेत ऐकून माहीत होता. इस्राएलींच्या मदतीसाठी को�ी एक 
ज� आला आहे याने ते नाराज झाले � रागा�ले. सनबल्ल) होरोन या गा�चा होता आणि� तोबीय 
अम्मोनी आचिधकारी होता.

5. नहेम्या 4: 6-9, 17

6 यरुशलेमचा को) आम्ही बांधला. पू�# नगराभो�ती त)बंदी बांधून काढली. प� वितची उंची असायला 
ह�ी त्यापेक्षा विनम्मीच होती. लोकांनी मनापासून काम केले म्ह�ून आम्ही ए�ढे केले.

7 प� सनबल्ल) तोबीया, अरबी, अम्मोनी आणि� अश्दोदी यांचा मात्र र्फार संताप झाला. लोकांनी 
यरुशलेमच्या भिभंतीचे काम सुरुच ठे�ले आहे हे त्यांनी ऐकले. भिभंतीला पडलेली भगदाडे ते बुज�त 
आहेत हे ही त्यांच्या काना�र आले.

8 तेव्हा या स�ाwनी एकत्र येऊन यरुशलेम वि�रुkद हल्ला करण्याचा क) केला. यरुशलेममkये गोंधळ 
उड�ायचा त्यांनी बेत केला. शहरा�र चाल करून येऊन हल्ला करायचे त्यांनी ठर�ले.

9 प� आम्ही आमच्या दे�ाची प्राX#ना केली. आणि� त्यांना तोंड द्यायला सज्ज असा�े म्ह�ून आम्ही 
रातं्रटिद�स पहारा करण्यासाठी भिभंतीं�र राख�दार नेमले.

17 बांधकाम कर�ारे आणि� त्यांचे मदतनीस यांच्या एका हातात बांधकामाची अ�जारे तर दुसऱ्या हातात
शस्ते्र होती.

6. नहेम्या 6: 1 (से 1st ;), 2-6, 7 (या), 8, 10-12, 15, 16

1 पुढे, आम्ही भिभंत बांधल्याचे सनबल्ल), तोबीया, गेशेम हा अरब आणि� आमचे इतर शत्रू यांनी ऐकले. 
भिभंतीतली भगदाडे आम्ही बुज�ली प� �ेशीचे दर�ाजे अजून बस�ले गेले नव्हते.

2 तेव्हा सनबल्ल) आणि� गेशेम यांनी मला असा विनरोप पाठ�ला: नहेम्या, ये. आप� एकमेकांना भे)ू. 
ओनोंच्या मैदाना�र केविर्फरिरम या गा�ात आप� एकत्र जमू. प� त्यांचा हेतू मला इजा करण्याचा 
होता.

3 तेव्हा मी माझ्या विनरोप्यांमार्फ# त पुढीलप्रमा�े विनरोप पाठ�ला: एका महत्�ाच्या कामात असल्यामुळे 
मी खाली येऊ शकत नाही. तुम्हाला भे)ायला आल्यामुळे काम Xांबा�े असे मला �ा)त नाही.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्)कल को)ेशन्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स )ेक्स्)बुक, सायन्स अँड हेल्X वि�X की )ू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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4 सनबल्ल) आणि� गेशेम यांनी हाच विनरोप माझ्याकडे चार �ेळा पाठ�ला. आणि� मी ही त्यांना प्रत्येक 
�ेळी हेच उत्तर पाठ�ले.

5 मग, पाचव्या �ेळी सनबल्ल)ने आपल्या मदतनीसा कर�ी हाच विनरोप मला टिदला. या�ेळी त्याच्याकडे
उघडे पत्र होते.

6 पत्रातला मजकूर असा होता. येXे एक अर्फ�ा पसरली आहे. लोक स�#त्र तेच बोलत आहेत. खेरीज, 
गेशेमच्या म्ह�ण्याप्रमा�े त्यात तथ्य आहे. तू आणि� यहुदी चिमळून राजावि�रुkद बंड करायच्या बेतात 
आहात असे लोक म्ह�तात. म्ह�ूनच तुम्ही यरुशलेमच्या त)बंदीचे बांधकाम करत आहात. तू यहुदी 
लोकांचा न�ा राजा हो�ार असेही लोक म्ह�तात.

7 तेव्हा, ये आप� एकदा भे)ून त्याबद्दल बोलू.
8 तेव्हा मी सनबल्ल)ला उल) उत्तर पाठ�ले की, तू म्ह�तोस तसे काही चाललेले नाही. या के�ळ 

तुझ्याच मनातल्या कल्पना आहेत.
10 मी एकदा दलायाचा मुलगा शमाया याच्या घरी गेलो. दलाया हा महेतबेलचा मुलगा. शमायाला 

आपल्या घरीच Xांबून राहा�े लागले होते. तो म्ह�ाला, नहेम्या, आप� दे�ाच्या मंटिदरात भे)ू. आत 
पवि�त्र जागेत जाऊन आप� दर�ाजे बंद करु, कार� लोक तुला मारायला येत आहेत. ते आज रात्रीच
तुला मारायला येतील.

11 प� मी शमायाला म्ह�ालो, “माझ्यासारख्याने पळून जा�े? जी� बचा�ण्यासाठी माझ्यासारख्या 
मा�साने मंटिदरात जाऊन बसू नये. मी जा�ार नाही.

12 शमायाला दे�ाने पाठ�ले नव्हते हे मला माहीत होते. त्याने माझ्यावि�रुkद भाकीत केले कार� तोबीया 
आणि� सनबल्ल)ने त्याला त्याबद्दल पैसे चारले होते, हे मी जा�ून होतो.

15 मग अलूल मविहन्याच्या पंचवि�साव्या टिद�शी यरुशलेमच्या भिभंतीचे काम समाप्त झाले. भिभंतीचे काम 
व्हायला बा�न्न टिद�स लागले.

16 को) बांधण्याचे काम पू�# झाल्याचे आमच्या स�# शत्रूंनी ऐकले. ते पू�# झाल्याचे आमच्या भो�तींच्या 
स�# राष्टांनी पाविहले आणि� त्यांचे धैय# गळून गेले. कार� आमच्या दे�ाच्या मदतीने हे काम झाल्याचे 
त्यांच्या लक्षात आले.

7. 1 योहान 4: 1

1 विप्रय चिमत्रांनो, प्रत्येक संदेष्ट्याचा आत्म्या�र वि�श्वास ठे�ण्याची स�य ला�ून घेऊ नका. त्याऐ�जी 
नेहमी त्या आत्म्यांचीपरीक्षा करा � ते दे�ापासून आहेत का ते पाहा. मी हे तुम्हांला सांगतो कार� 
जगात पुष्कळ खो)े संदेष्टे विनघालेआहेत.

8. लूक 12: 37-40

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्)कल को)ेशन्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स )ेक्स्)बुक, सायन्स अँड हेल्X वि�X की )ू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, नोव्हेंबर 27, 2022                                                                                                       पृष्ठ 5
वि�षय — प्राचीन आणि� आधुविनक नेक्रोमन्सी, उर्फ#  मेस्मेरिरझम आणि� विहप्नोटि)झम, नाकारले गेले

37 धन्य ते नोकर जे त्यांचा मालक परत आल्या�र त्याला जागे � तयारीत असलेले आढळतील. मी 
तुम्हांला खरे सांगतो, तो स्�त: त्यांची से�ा करण्यासाठी कंबर कसेल, त्यांना मेजा�र बसायला सांगून 
त्यांची से�ा करील.

38 तो मkयरात्री ये�ो अगर त्यांनतर ये�ो. जर ते त्याला असे तयारीत आढळतील तर ते धन्य.
39 परंतु यावि�षयी खात्री बाळगा; जर घराच्या मालकाला चोर केव्हा ये�ार हे माहीत असते तर त्याचे घर 

त्याने र्फोडू टिदले नसते.
40 तुम्हीही तयार असा कार� तुम्ही अपेक्षा कर�ार नाही अशा को�त्याही क्ष�ी मनुष्याचा पुत्र येईल.

9. इविर्फसकरांस 6: 10-13

10 शे�)ी, प्रभूमkये तुम्ही त्याच्या महान शक्तीसामथ्या#ने सशक्त व्हा.
11 दे�ाने टिदलेले संपू�# चिचलखत धार� करा. यासाठी की तुम्हांला सैतानाच्या दुष्ट योजनांवि�रुj उभे 

राहता या�े.
12 कार� आपले झगड�े, रक्तमांसाबरोबर नाही, तर सताधीशांवि�रुj, अचिधकान्यावि�रुj, या 

अंधकारातील जगाच्या सामथ्या#बरोबर आणि� आकाशातील दुष्ट आत्म्यांवि�रुj आहे.
13 म्ह�ून दे�ाने टिदलेली संपू�# शस्रसामग्री घ्या. म्ह�जे तुम्हाला स�# ते केल्या�र टि)कून राहता येईल � 

�ाई) टिद�स आल्या�र तुम्हाला प्रवितकार करता येईल.

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 442 : 30-32

ख्रि\श्चन शास्त्रज्ञांनो, स्�तःसाठी एक विनयम बन�ा की झोपेत असताना किकं�ा जागृत असताना मानलिसक 
कुप्रXा तुमचे नुकसान करू शकत नाही.

2. 100 : 1-7 पुढील पान

मेस्मेरिरझम किकं�ा  प्रा�ी  चंुबकत्� प्रXम जम#नीमkय े 1775  मkय े मेस्मरन े लक्षात आ�ले.  अमेरिरकन
सायक्लोपीचिडयाच्या मते,  त्यांनी या तXाकलिXत शक्तीचा वि�चार केला,  जो रोग कमी करण्याचे साधन
म्ह�ून एका सजी�ाद्वार े दुसऱ्या जी�ा�र �ापरला जाऊ शकतो असे त्यांनी सांविगतले.  त्याच े प्रस्ता�
पुढीलप्रमा�े होते.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्)कल को)ेशन्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स )ेक्स्)बुक, सायन्स अँड हेल्X वि�X की )ू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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"खगोलीय किपंड,  पृथ्�ी आणि� अॅॅविनमे)ेड गोष्टींमkय े परस्पर प्रभा� आहे.  प्रा�ी शरीर या घ)काच्या
प्रभा�ास सं�ेदनाक्षम असतात, मज्जातंतूंच्या पदाXा#द्वारे स्�तःचा प्रसार करतात."

1784 मkये, फ्रें च सरकारने पॅरिरसच्या मेचिडकल रॅ्फकल्)ीला मेस्मरच्या लिसjांताची चौकशी करण्याचे आणि� 
त्या�र अह�ाल देण्याचे आदेश टिदले. या आदेशानुसार, एक आयोग नेमला गेला आणि� बेंजाचिमन फँ्रकलिलन 
हे आयुक्तांपैकी एक होते. या आयोगाने सरकारला पुढीलप्रमा�े अह�ाल टिदला.

"प्राण्यांच्या चुंबकत्�ाच्या अस्तिस्तत्�ाच्या आणि� उपयुक्ततेच्या संदभा#त, आम्ही स�ा#नुमते विनष्कषा#पयwत 
पोहोचलो आहोत की प्राण्यांच्या चंुबकीय द्र�पदाXा#च्या अस्तिस्तत्�ाचा को�ताही पुरा�ा नाही; चंुबकत्�ाच्या 
सा�#जविनक व्य�हारात किहंसक परिर�ाम टिदसून येतात. रे्फरर्फार, किकं�ा कल्पनाशक्तीच्या उते्तद्धिजततेसाठी 
आणि� इंटिद्रयां�र झालेल्या छापांसाठी; आणि� मान�ी मनाच्या चुकांच्या इवितहासात आ�खी एक तथ्य 
नोंद�ले जा�े आ�श्यक आहे आणि� कल्पनेच्या सामथ्या#�र एक महत्त्�पू�# प्रयोग."

3. 101 : 21-25

प्राण्यांच्या चुंबकत्�ाच्या काया#बद्दल लेखकाचे स्�तःचे विनरीक्ष� वितला खात्री देते की ते उपचारात्मक एजं) 
नाही आणि� जे त्याचे पालन करतात त्यांच्या�र आणि� त्याचा प्रवितकार न कर�ाऱ्यां�र त्याचा परिर�ाम नैवितक
आणि� शारीरिरक मृत्यूकडे नेतो.

4. 102 : 1-8

प्राण्यांच्या चुंबकत्�ाला को�ताही �ैज्ञाविनक पाया नाही, कार� दे� �ास्तवि�क, सुसं�ादी आणि� शाश्वत 
असलेल्या स�# गोष्टीं�र विनयंत्र� ठे�तो आणि� त्याची शक्ती प्रा�ी किकं�ा मान� नाही. त्याचा आधार एक 
वि�श्वास आहे आणि� हा वि�श्वास प्रा�ी, वि�ज्ञान प्रा�ी चंुबकत्�, मेस्मेरिरझम किकं�ा संमोहन के�ळ एक नकार 
आहे, ज्यात बुद्धिjमत्ता, शक्ती किकं�ा �ास्तवि�कता नाही आणि� अXा#न,े ती तXाकलिXत नश्वर मनाची एक 
अ�ास्त� संकल्पना आहे.

5. 103 : 18-28

ख्रि\श्चन सायन्समkये ना� टिदल्याप्रमा�े, प्रा�ी चंुबकत्� किकं�ा संमोहन ही त्रु)ी किकं�ा नश्वर मनासाठी वि�लिशष्ट 
संज्ञा आहे. मन हे पदाXा#त आहे आणि� �ाई) आणि� चांगले दोन्ही आहे हा चुकीचा समज आहे; �ाई) 
विततकेच चांगले आणि� अचिधक शलिक्तशाली आहे. या वि�श्वासामkये सत्याचा एकही गु� नाही. हे एकतर अज्ञान
किकं�ा दुभा#�नापू�# आहे. संमोहनाचे दुभा#�नापू�# स्�रूप नैवितक मूख#प�ात अंवितम आहे. अमर मनाची सत्ये 
मा�साला टि)क�ून ठे�तात आणि� ते नश्वर मनाच्या दंतकXांचा नाश करतात, ज्यांचे क्षुल्लक आणि� टिदखाऊ 
ढोंग, मूख# पतंगासारखे, स्�तःचे पंख गातात आणि� धुळीत पडतात.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्)कल को)ेशन्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स )ेक्स्)बुक, सायन्स अँड हेल्X वि�X की )ू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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6. 451 : 19-23

प्रत्येक ख्रि\श्चन शास्त्रज्ञ, मन-उपचार वि�ज्ञानाचा प्रत्येक प्रामाणि�क लिशक्षक, हे जा�तो की मान�ी इच्छा ही 
ख्रि\श्चन वि�ज्ञान नाही आणि� मान�ी इच्छेच्या प्रभा�ापासून स्�तःचा बचा� करण्यासाठी त्याने हे ओळखले 
पाविहजे.

7. 446 : 24-16

�ाई)ाचा प्रवितकार करून तुम्ही त्या�र मात करता आणि� वितचे शून्यत्� लिसj करता. मान�ी प्लॅटि)ट्यूड नाही
तर दै�ी आनंद,  आkयास्तित्मक प्रकाश आणि� शक्ती प्रवितकिबंविबत करतात जे आजारी लोकांना बर े करतात.
इच्छाशक्तीच्या व्यायामामुळे संमोहन स्थिस्Xती येते,  आरोग्यासाठी आणि� वि�चारांच्या अखंडतेला हानीकारक.
त्यामुळे याकडे लक्ष दे�े आ�श्यक आहे.  अधम# झाकल्यान े समृjी आणि� को�त्याही कार�ाचा अंवितम
वि�जय )ाळता येईल. चिम)�ल्या जा�ाऱ्या त्रु)ीबद्दलचे अज्ञान अनेकदा तुम्हाला त्याचा गैर�ापर करते.

मनुष्याच्या स्�राज्याच्या �ैयलिक्तक अचिधकारा�र अवितक्रम� करून स्�गnय कायदा मोडला जातो. आम्हाला
ख्रि\श्चन  वि�ज्ञानामkय े को�ताही  अचिधकार  नाही  आणि�  इतरांच्या  वि�चारां�र  प्रभा�  )ाकण्याचा  प्रयत्न
करण्याचा को�ताही नैवितक अचिधकार नाही, त्यालिश�ाय ते त्यांच्या र्फायद्यासाठी आहे. मानलिसक व्य�हारात,
तुम्ही हे वि�सरू नये की चुकीची मान�ी मते, वि�रोधाभासी स्�ाXn हेतू आणि� चांगले करण्याचा अज्ञानी प्रयत्न
यामुळे तुम्ही तुमच्या सहपुरुषांची गरज जा�ून घेण्यास किकं�ा त्यांचा अचूकप�े न्याय करण्यास असमX# ठरू
शकता.  म्ह�ून विनयम असा आहे की जेव्हा मदतीसाठी बोला�ले जाते तेव्हा आजारी लोकांना बरे कर�े
आणि� मानलिसक मारेकऱ्यांच्या बळींना �ाच��े.

अज्ञान, सूक्ष्मता किकं�ा खो)े दान चूक कायमस्�रूपी लप�त नाही; �ाई) �ेळेत प्रक) होईल आणि� स्�तःला
लिशक्षा करेल.  व्य�स्Xेची पुनप्रा#प्ती विक्रया,  जेव्हा सत्याने मानलिसकदृष्ट्या टि)कून राहते,  तेव्हा नैसर्गिगकंरिरत्या
चालते.

8. 102 : 16-2

प्राण्यांच्या चुंबकत्�ाची सौम्य रूपे नाहीशी होत आहेत आणि� त्याची आक्रमक �ैलिशष्ट्ये समोर येत आहेत.
नश्वर वि�चारांच्या अंधारात लपलेल्या गुन्ह्यांचे �लय, प्रत्येक तासाला जाळे वि��त अचिधक स्थिक्लष्ट आणि� सूक्ष्म
असतात.  प्राण्यांच्या  चंुबकत्�ाच्या  सkयाच्या  पjती  इतक्या  गुप्त  आहेत  की  त्या  �याला  आळशीप�ात
अडक�तात आणि� गुन्हेगाराला हव्या असलेल्या वि�षया�र अवितशय उदासीनता विनमा#� करतात.  बोस्)न
हेराल्ड मधील एक अक#  खालीलप्रमा�े आहे:

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्)कल को)ेशन्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स )ेक्स्)बुक, सायन्स अँड हेल्X वि�X की )ू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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"मेस्मेरिरझम ही एक समस्या आहे जी स्�तःला सहजतेने स्पष्टीकर� आणि� वि�कासासाठी कज# देत नाही.
याचा  अX#  विनरंकुश  विनयंत्र�ाचा  व्यायाम  आहे,  आणि�  व्यक्ती  किकं�ा  समाजासाठी,  अन्यXा  विनयोद्धिजत
करण्यापेक्षा, त्याच्या मालकाकडून गैर�त#न होण्याची शक्यता जास्त आहे."

मान�जातीने ह े लिशकले पाविहजे की �ाई) ही शक्ती नाही.  त्याची तXाकलिXत हुकूमशाही म्ह�जे शून्यतेचा
)प्पा आहे.  ख्रि\श्चन वि�ज्ञान �ाई)ाचे राज्य उदk्�स्त करते,  आणि� कु)ंुबांमkये आणि� म्ह�ून समाजात स्नेह
आणि� सद्ग�ु �ाढ�ते.

9. 98 : 4-7, 15-21

आजचा संदेष्टा मानलिसक णिक्षवितजा�र या काळातील चिचन्हे पाहतो, ख्रि\श्चन धमा#चा पुनरागमन जो आजारी 
लोकांना बरे करतो आणि� त्रु)ी नष्ट करतो आणि� दुसरे को�तेही चिचन्ह टिदले जा�ार नाही.

मान�ी समजुतींच्या कमकु�त परिरसराच्या पलीकडे, पंXांच्या सैल होत चाललेल्या आकलनापलीकडे, 
ख्रि\श्चन मन-उपचाराचे प्रात्यणिक्षक एक प्रक) आणि� व्या�हारिरक वि�ज्ञान आहे. ख्रि\स्ताने सत्याचा, जी�नाचा 
आणि� प्रेमाचा प्रक)ीकर� म्ह�ून स�# युगांमkये हे अवि�भाज्य आहे, जे प्रत्येक मा�साला समजण्यासाठी 
आणि� आचर�ात आ�ण्यासाठी अयोग्य आहे.

10.    99 : 23-29

खऱ्या अkयात्माचे शांत, मजबूत प्र�ाह, ज्याचे प्रक)ीकर� आरोग्य, शुjता आणि� आत्मदहन आहे, जोपयwत 
भौवितक अस्तिस्तत्�ाच्या समजुतींना )क्कल पडलेले टिदसत नाही आणि� पाप, रोग आणि� मृत्यू हे चिचरंतन देतील 
तोपयwत मान�ी अनुभ� अचिधक सखोल केला पाविहजे. दै�ी आत्म्याचे �ैज्ञाविनक प्रदश#न आणि� दे�ाच्या 
आkयास्तित्मक, परिरपू�# मनुष्याचे स्Xान.

दैविनक कत#वे्य

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राX#ना

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्)कल को)ेशन्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स )ेक्स्)बुक, सायन्स अँड हेल्X वि�X की )ू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�षय — प्राचीन आणि� आधुविनक नेक्रोमन्सी, उर्फ#  मेस्मेरिरझम आणि� विहप्नोटि)झम, नाकारले गेले

दररोज प्राX#ना कर�े हे या चच#मधील प्रत्येक सदस्याचे कत#व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामkये
दै�ी सत्य,  जी�न आणि� प्रीती यांचे राज्य स्Xाविपत व्हा�े आणि� माझ्यापासून स�# पापां�र राज्य करु द्या;
आणि� तुझे शब्द स�# मान�जातीचे स्नेह समृj करु आणि� त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच# मॅन्युअल, अनुच्छेद 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�ी  प्रेम एकट्यान े मा�सा�र राज्य करते;  आणि� एक ख्रि\श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड
सुवि�धांना प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरप�ा आणि� क्षमा यामkये. या चच#मधील
सदस्यांनी दररोज स�# प्रकारच्या �ाई)ापासून �ाचलेले,  भवि�ष्य सांगण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  किनंदा
करण्यापासून,  समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा#न े प्रभावि�त  होण्यापासून
�ाचण्यासाठी प्राX#ना करा�ी.

चच# मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पंX. 1

कत#व्याची सतक# ता

आक्रमक मानलिसक सूचनेवि�रूj दररोज स्�त:  चा  बचा�  कर�े,  आणि� दे�,  त्याचा  नेता  आणि�
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .ॅ्या वि�सर�े किकं�ा दुल#क्ष कर�े हे या चच#मधील प्रत्येक सदस्याचे कत#व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच# मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविर्फल्ड ख्रि\श्चन सायन्स चच#ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्)कल को)ेशन्स आणि� ख्रि\श्चन सायन्स )ेक्स्)बुक, सायन्स अँड हेल्X वि�X की )ू द स्क्रिस्क्रप्चस#मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


