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सोनेरी मजकूर:  प्रकटीकरण 2: 7

"जो वि�जय मिमळवि�तो त्याला मी जी�नाच्या झाडाचे फळ खाण्याचा अमि,कार देईन. ते झाड दे�ाच्या
सुखलोकात आहे."

उत्तरदायी �ाचन: स्तोत्रसंविहता 33: 8, 9, 18-21
     रोमकरांस 5: 14, 20, 21

8 पृथ्�ी�रील प्रत्येकाने परमेश्वराची भीती बाळगली पाविहजे आणिण त्याला मान दिदला पाविहजे या जगात 
राहणाऱ्या प्रत्येकाने त्याला भ्यायला पाविहजे.

9 का? दे� फक्त आज्ञा करतो आणिण त्याप्रमाणे गोष्टी घडतात. आणिण त्याने जर थांब म्हटले तर ती गोष्ट 
थांबते.

18 परमेश्वर त्याच्या भक्तां�र नजर ठे�तो आणिण त्यांची काळजी घेतो. जे लोक त्याची भक्ती करतात त्यांचे 
तो रक्षण करतो.

19 दे� त्यांना मरणापासून �ाच�तो ते भुकेले असतील तेव्हा त्यांना तो शक्ती देतो.
20 म्हणून आपण परमेश्वरासाठी थांबू. तो आपली मदत आणिण ढाल आहे.
21 दे� आपल्याला आनंदी करतो. आम्ही त्याच्या पवि�त्र ना�ा�र खरोखरच वि�श्वास ठे�तो.
14 परंतु मरणाने आदामाच्या काळपासून ते मोशेच्या काळापयJत राज्य केले. ज्यांनी पाप केले नाही, 

त्याच्यां�रसुद्धा मरणाने राज्य केले.दे�ाची आज्ञा न मानून आदामाने पाप केले म्हणून तो मेला आदाम, 
ख्रिNस्त जो येणार होता, त्याचे प्रवितरुप आहे.

20 परंतु जेथे पाप �ाढले तेथे दे�ाची कृपाही वि�पुल झाली.
21 अशासाठी की, जसे पापाने मरणाच्या योगे राज्य केले, त्याच रीतीने दे�ाची कृपाही, नीवितमत्�ाने 

आपल्या प्रभु येशू ख्रिNस्ताद्वारे अनंतकाळच्या जी�नसाठी राज्य करील.

हा बायबलचा ,डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलम,ील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Zप्चसTम,ील सु,ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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,डा उपदेश

बायबल पासून

1. स्तोत्रसंविहता 56: 11-13

11 माझा दे�ा�र भरं�सा आहे म्हणून मला भीती �ाटत नाही. लोक मला त्रास देऊ शकणार नाहीत.
12 दे�ा, मी तुला खास �चने दिदली आहेत आणिण मी ती �चने पाळणार आहे. मी तुला माझे ,न्य�ाद अपTण

करणार आहे.
13 का? कारण तू मला मृत्यूपासून �ाच�लेस, तू मला पराभ�ापासून �ाच�लेस म्हणून के�ळ जिज�ंत 

असलेले लोकच जो प्रकाश पाहू शकतात अशा प्रकाशात मी त्याला अनुसरेन.

2. स्तोत्रसंविहता 68: 19 (से 2nd ,), 20

19 परमेश्वराची स्तुती करा. तो रोज आपल्याला आपले ओझे �ाहायला मदत करतो दे� आपल्याला तारतो.
20 तो आपला दे� आहे आपल्याला तारणारा तोच तो दे� आहे. परमेश्वर, आपला दे� आपल्याला 

मरणापासून �ाच�तो.

3. होशेय 13: 14 (से 2nd :)

14 मी त्यांना थडग्यापासून �ाच�ीन मी त्यांचा मृत्यूपासून बचा� करीन. मरणा, तुझी रोगराई कोठे आहे? 
थडग्या, तुझी शक्ती कोठे गेली? मला सूड घ्यायचा नाही.

4. योहान 11: 1, 4-7, 11 (आमचे), 17, 20-27, 32-36, 38-44

1 लाजर ना�ाचा एक मनुष्य आजारी होता. तो बेथानी गा�ात राहत होता. याच गा�ात माथाT आणिण 
मरीया राहत होत्या.

4 पण येशूने हे ऐकून म्हटले, हा आजार मरणासाठी नव्हे तर दे�ाच्या गौर�ासाठी आहे. याद्वारे दे�ाचे 
गौर� व्हा�े यासाठी हा आजार आहे.

5 येशू माथाT, मरीया � लाजर यांच्या�र प्रीवित करीत असे.
6 म्हणून तो आजारी आहे हे ऐकल्या�रही तो होता त्याच दिठकाणी दोन दिद�स राविहला.
7 नंतर त्याने लिशष्यांना म्हटले, आपण यहूदीयात परत जाऊ. 

हा बायबलचा ,डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलम,ील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Zप्चसTम,ील सु,ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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11 या गोष्टी बोलल्यानंतर तो त्यांना म्हणाला, आपला मिमत्र लाजर झोपी गेला आहे. पण मी त्याला झोपेतून 
जागे करा�े तरीही जात आहे.

17 येशू आल्या�र त्याला समजले की, लाजराला चार दिद�सांपू�hच कबरेत ठे�ण्यात आले आहे.
20 जेव्हा माथाTने ऐकले की, आपल्या घरी येशू येत आहे तेव्हा ती त्याला भेटायला बाहेर गेली, पण मरीया 

घरातच राविहली.
21 प्रभु माथाT येशूला म्हणाली, तू जर येथे असतास तर माझा भाऊ मेला नसता,
22 पण मला माहीत आहे की, तू जे मागशील ते दे� तुला देईल.
23 येशू म्हणाला, तुझा भाऊ पुन्हा उठेल.
24 माथाT म्हणाली. मला माहीत आहे शे�टच्या दिद�शी पुनरुत्थानाच्या �ेळेस तो पुन्हा उठेल.
25 येशू वितला म्हणाला, मी पुनरुत्थान आणिण जी�न आहे. जो माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो तो मेला असेल तरी 

जगेल.
26 आणिण जो कोणी जगतो आणिण माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो. तो क,ीच मरणार नाही. तू या�र वि�श्वास 

ठे�तेस काय?
27 होय प्रभु. ती त्याला म्हणाली, तू ख्रिNस्त आहेस असा मी वि�श्वास ,रते. तू या जगात आलेला आहे दे�ाचा

पुत्र आहेस.
32 मग जेथे येशू होता तेथे मरीया आल्या�र ती त्याला पाहून त्याच्या पाया पडली � त्याला म्हणाली, प्रभु, 

आपण येथे असता तर माझा भाऊ मेला नसता.
33 मग येशू वितला रडताना पाहून � वितच्याबरोबर असलेल्या यहूद्यांनाही रडताना पाहून आत्म्यात व्याकुळ 

झाला � हेला�ून गेला.
34 तो म्हणाला, तुम्ही त्याला कोठे ठे�ले आहे?” ते म्हणाले, प्रभु, या आणिण पाहा.
35 येशू रडला.
36 तेव्हा यहूदी म्हणाले, पहा! त्याला तो विकती आ�डत होता.
38 मग येशू पुन्हा अंत:करणात वि�व्हळ झाला असता कबरेकडे आला. ती गुहा होती, आणिण वितच्या�र दगड

लोटला होता.
39 येशूने म्हटले, हा दगड काढा. माथाT म्हणाली, पण प्रभु, लाजर मरुन चार दिद�स झाले आहेत, त्याला 

आता दुगJ,ी येत असेल. ती मृत लाजराची बहीण होती.
40 येशूने वितला म्हटले, जर तू वि�श्वास ,रशील तर दे�ाचे गौर� पाहशील, असे मी तुला सांविगतले नव्हते 

काय?
41 मग त्यांनी दगड बाजूला केला. तेव्हा येशू �र पाहून म्हणाला, विपत्या, तू माझे ऐकले, म्हणून मी तुझे 

उपकार मानतो.
42 आणिण तू नेहमीच माझे ऐकतोस हे मला माहीत आहे, पण जो लोकसमुदाय आजूबाजूला उभा आहे 

त्यांच्यासाठी मी हे बोललो. यासाठी की तू मला पाठवि�ले आहेस या�र त्यांनी वि�श्वास ठ�ा�ा.
43 असे बोलल्या�र त्याने मोठ्याने हाक मारली, लजरा, बाहेर ये.

हा बायबलचा ,डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलम,ील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Zप्चसTम,ील सु,ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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44 मग जो मेला होता तो लाजर जिज�ंत होऊन बाहेर आला. त्याचे हात पाय �स्त्रांनी बां,ले होते � तोंड 
रुमालाने झाकले होते. येशू लोकांना म्हणाला. त्याला मोकळे करा आणिण जाऊ द्या.

5. योहान 5: 24-26

24 मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो: जो माझे ऐकतो आणिण ज्याने मला पाठवि�ले त्याच्या�र वि�श्वास ठे�तो 
त्याला अनंतकालचे जी�न मिमळेल. त्याला दोषी ठरवि�ले जाणार नाही. तर त्याने मरणातून विनघून 
जी�नात प्र�ेश केला आहे.

25 मी तुम्हांला खरे सांगतो. अशी महत्�ाची �ेळ येत आहे. ती �ेळ ज�ळज�ळ आलेलीच आहे. जे लोक 
पापामध्ये मृत आहेत ते दे�ाच्या पुत्राची �ाणी ऐकतील आणिण दे�ाच्या पुत्राकडून ऐकलेल्या गोष्टी जे 
लोक स्�ीकारतील त्यांना अनंतकाळचे जी�न मिमळेल.

26 खुद्द विपत्यापासून दे�ापासून जी�नाचा लाभ होतो. म्हणून विपत्याने पुत्रालाही जी�न देण्याची देणगी 
दिदली आहे.

6. इब्री लोकांस 1: 1, 2 (से 2nd ,)

1 भूतकाळात दे� आपल्या पू�Tजांशी संदेष्ट्यांच्या द्वारे पुष्कळ �ेळा �ेग�ेगळ्या मागाJनी बोलला.
2 पण या शे�टच्या दिद�सांत तो आपल्याशी त्याच्या पुत्राद्वारे बोलला, त्याने पुत्राला स�T गोष्टींचा �ारस 

म्हणून नेमले. दे�ाने हे जगसुद्धा पुत्राकर�ीच विनमाTण केले.

7. इब्री लोकांस 2: 14, 15

14 म्हणून मुले रक्त � मांस यांची बनलेली असल्याने त्यानेसुद्धा त्या रक्तात � मांसात त्यांच्यासम�ेत भाग 
घेतला. येशूने हे यासाठी केले की, ज्याच्याकडे मरणाची सत्ता आहे, अशा सैतानाचा मरणाने नाश 
करा�ा.

15 आणिण जे लोक त्यांच्या स�T आयुष्यात मरणाचे भय मनात ठे�ून त्याचे गुलाम असल्यासारखे जगत होते 
त्यांना मुक्त करा�े.

8. 1 योहान 5: 20

20 पण आम्हाला माहीत आहे की दे�ाचा पुत्र आला आहे � त्याने आम्हाला समजबुद्धी दिदलेली आहे, 
यासाठी की, जो खराआहे त्या दे�ाला आम्ही ओळखा�े. आणिण आपणास माहीत आहे की, त्याचा पुत्र 
येशू ख्रिNस्त आला आहे � जो खरा दे�आणिण दे�ाचा पुत्र येशू ख्रिNस्त याजमध्ये आम्ही राहात आहोत. 
विपता हा खरा दे� आहे आणिण तो अनंतकाळचे जी�न आहे.

हा बायबलचा ,डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलम,ील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Zप्चसTम,ील सु,ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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9. प्रकटीकरण 2: 10 (तू व्हा)

10 ... तरीही मरेपयJत वि�श्वासू राहा आणिण मग मीतुम्हांला जी�नाचा मुगुट देईन.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 288 : 20-7

ख्रिNश्चन वि�ज्ञानाच्या मंदिदरातील मुख्य दगड खालील वि�,ानांमध्ये आढळतात: जी�न हा दे� आहे, चांगला आहे 
आणिण �ाईट नाही; की आत्मा पापरविहत आहे, शरीरात सापडत नाही; की आत्मा भौवितक नाही, आणिण होऊ 
शकत नाही; की जी�न मृत्यूच्या अ,ीन नाही; की आध्यात्मित्मक �ास्तवि�क मनुष्याला जन्म नाही, भौवितक जी�न
नाही आणिण मृत्यू नाही.

वि�ज्ञान अमर मनुष्याच्या �ैभ�शाली शक्यता प्रकट करते, नश्वर इंदिyयांद्वारे अमयाTदिदत. मशीहाम,ील 
ख्रिNस्त-तत्त्�ाने त्याला मागT-शॉ�र, सत्य आणिण जी�न बन�ले.

मिचरंतन सत्य हे नष्ट करते जे नश्वरांनी चुकून लिशकले आहे असे दिदसते आणिण दे�ाचे मूल म्हणून मनुष्याचे 
�ास्तवि�क अत्मिस्तत्� समोर येते. सत्य हे शाश्वत जी�न आहे. नश्वर मनुष्य चुका, पाप, आजारपण आणिण मृत्यूच्या
क्षणिणक दिढगाऱ्यातून क,ीही उठू शकत नाही जोपयJत त्याला हे कळत नाही की दे� हा एकमे� जी�न आहे. 
जी�न आणिण सं�ेदना शरीरात आहेत या समजुती�र मात करून मनुष्याला ईश्वराची प्रवितमा काय आहे हे 
समजून घेतले पाविहजे. मग आत्म्याने देहा�र मात केली असेल.

2. 289 : 14-20

ख्रिNस्त किकं�ा सत्याने मृत्यू�र मात केली आणिण तरीही त्या�र मात केली ही �स्तुस्थिस्थती "दहशतांचा राजा" 
असल्याचे लिसद्ध करते, परंतु एक नश्वर वि�श्वास किकं�ा त्रुटी आहे, जी सत्य जी�नाच्या आध्यात्मित्मक पुराव्यांसह 
नष्ट करते; आणिण या�रून असे दिदसून येते की इंदिyयांना जे दिदसते ते के�ळ एक नश्वर भ्रम आहे, कारण 
�ास्तवि�क मनुष्य आणिण �ास्तवि�क वि�श्वासाठी मृत्यू-प्रविZया नाही.

3. 253 : 25-31

पाप, रोग किकं�ा मृत्यूच्या कोणत्याही कलिथत गरजे�र वि�श्वास ठे�ू नका, हे जाणून (तुम्हाला माविहत असणे 
आ�श्यक आहे) की दे�ाला तथाकलिथत भौवितक कायद्याचे पालन करण्याची आ�श्यकता नाही, कारण असा 

हा बायबलचा ,डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलम,ील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Zप्चसTम,ील सु,ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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कोणताही कायदा अत्मिस्तत्�ात नाही. पाप आणिण मृत्यू�रील वि�श्वास दे�ाच्या कायद्याने नष्ट होतो, जो मृत्यूऐ�जी 
जी�नाचा विनयम आहे, मतभेदांऐ�जी सामंजस्य आहे, देहाऐ�जी आत्म्याचा आहे.

4. 254 : 16-23

इंदिyययुगात, मृत्यू ना�ाच्या बदलापू�h विनरपेक्ष ख्रिNश्चन वि�ज्ञान प्राप्त होऊ शकत नाही, कारण आपल्याला 
जे समजत नाही ते प्रदर्शिशंत करण्याची आपल्याकडे शक्ती नाही. परंतु मान�ी स्�ाथाTचा प्रचार केला पाविहजे.
हे कायT दे� आपल्याला आज प्रेमळपणे स्�ीकारण्याची आणिण व्या�हारिरक भौवितक गोष्टींचा इतक्या ल�कर
त्याग करण्याची आणिण बाह्य आणिण �ास्तवि�क ठर�णारे आध्यात्मित्मक कायT करण्याची मागणी करतो.

5. 43 : 27-4

परमात्म्याने प्रत्येक टप्प्या�र मान�ा�र मात केली पाविहजे. येशूने लिशक�लेले आणिण जगलेले वि�ज्ञान जी�न,
पदाथT आणिण बुजिद्धमत्ता आणिण अशा समजुतींम,ून �ाढणाऱ्या बहुवि�, त्रुटींबद्दलच्या स�T भौवितक वि�श्वासां�र
वि�जय मिमळ�ला पाविहजे.

प्रेमाचा दे्वषा�र वि�जय झाला पाविहजे. सत्य आणिण जी�नाने चूक आणिण मृत्यू�र वि�जया�र लिशक्कामोतTब केले
पाविहजे, मुकुटासाठी काटे बाजूला ठे�ण्याआ,ी, "शाब्बास, चांगला आणिण वि�श्वासू से�क" आणिण आत्म्याचे
�चTस्� दशTवि�ण्याआ,ी आशी�ाTद दिदले जातात.

6. 76 : 6-17, 22-31

जेव्हा हे समजले जाते, तेव्हा जी�न हे भौवितक किकं�ा मयाTदिदत नाही, परंतु अमयाTद म्हणून ओळखले जाईल - 
दे� म्हणून, �ैणिश्वक चांगले; आणिण जी�न, किकं�ा मन, क,ीही मयाTदिदत स्�रूपात होते, किकं�ा �ाईटात चांगले 
होते, हा वि�श्वास नष्ट होईल. मग हे समजले जाईल की आत्मा क,ीही पदाथाTत प्र�ेश केला नाही आणिण म्हणून 
क,ीही पदाथाTतून उठला नाही. जेव्हा अध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्� आणिण दे�ाच्या समजाकडे प्रगत होते, तेव्हा मनुष्य
यापुढे पदाथाTशी सं�ाद सा,ू शकत नाही; तो त्याच्याकडे परत जाऊ शकत नाही, झाड त्याच्या बीजाकडे परत
येऊ शकत नाही. दोन्हीपैकी माणूस भौवितक �ाटणार नाही, परंतु तो एक �ैयलिक्तक चेतना असेल, ज्याला दै�ी 
आत्म्याने कल्पना म्हणून �ैलिशष्ट्यीकृत केले आहे, काही फरक नाही.

पापरविहत आनंद, - जी�नाची परिरपूणT सुसं�ाद आणिण अमरता, अमयाTद दै�ी सौंदयT आणिण चांगुलपणा एकाही 
शारीरिरक सुख किकं�ा �ेदनालिश�ाय - हा एकमे� सत्य, अवि�नाशी मनुष्य आहे, ज्याचे अत्मिस्तत्� आध्यात्मित्मक 
आहे. अत्मिस्तत्�ाची ही स्थिस्थती �ैज्ञाविनक आणिण अखंड आहे, - एक परिरपूणTता ज्यांना दै�ी वि�ज्ञानात ख्रिNस्ताची 
अंवितम समज आहे त्यांच्याद्वारेच लक्षात येते. मृत्यू या अत्मिस्तत्�ाची स्थिस्थती क,ीही घाई करू शकत नाही, 
कारण अमरत्� दिदसण्यापू�h मृत्यू�र मात केली पाविहजे, त्याच्या अ,ीन नाही.

7. 427 : 17-25

हा बायबलचा ,डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलम,ील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Zप्चसTम,ील सु,ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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जर माणूस क,ीही मृत्यू�र मात करू शकत नाही, तर पवि�त्र शास्त्र असे का म्हणते की, "जो शे�टचा शत्रू नष्ट
होईल तो मृत्यू आहे"? �चनाचा कायTकाळ दशTवि�तो की आपण ज्या प्रमाणात पापा�र मात करू त्या 
प्रमाणात आपण मृत्यू�र वि�जय मिमळ�ू. दे� काय आहे याच्या अज्ञानात मोठी अडचण आहे. दे�, जी�न, 
सत्य आणिण प्रेम मनुष्याला अमर बन�तात. अमर मन, स�ाJ�र विनयंत्रण ठे�णारे, भौवितक क्षेत्रात, तथाकलिथत, 
तसेच अध्यात्मित्मक के्षत्रात स��च्च म्हणून ओळखले पाविहजे.

8. 77 : 13-18

भौवितक जी�नाच्या या स्�प्नासाठी लागणारा काला�,ी, त्यातील तथाकलिथत सुख-दुःखांना आत्मसात करून,
जाणी�ेतून नाहीसे होण्यासाठी, "कोणालाही माहीत नाही... ना पुत्राला, पण विपत्याला." त्रुटीच्या दृढतेनुसार हा
काला�,ी जास्त किकं�ा कमी काला�,ीचा असेल.

9. 493 : 28-30

जर येशूने लाजरला स्�प्नातून, भ्रमातून, मृत्यूच्या स्�प्नातून जागृत केले, तर हे लिसद्ध झाले की ख्रिNस्त खोट्या 
अथाTने सु,ारू शकतो.

10.    290 : 3-10

जर मनुष्याच्या अत्मिस्तत्�ाचे तत्�, विनयम आणिण प्रात्यणिक्षक हे मृत्यूने नश्वरांना मागे टाकण्याआ,ी समजले नाही,
तर त्या एकाच अनुभ�ामुळे ते अध्यात्मित्मकरिरत्या अत्मिस्तत्�ाच्या प्रमाणात �ाढणार नाहीत, परंतु पू�hसारखेच 
भौवितक राहतील. संZमण, तरीही जी�नाच्या आध्यात्मित्मक भा�नेऐ�जी, आणिण स्�ाथh आणिण कविनष्ठ 
हेतूंम,ून, सामग्रीद्वारे आनंद शो,त आहे.

11.    291 : 12-18

सा�Tवित्रक मोक्ष प्रगती आणिण प्रोबेशन�र अ�लंबून आहे आणिण त्यांच्यालिश�ाय अप्राप्य आहे. स्�गT हा परिरसर 
नाही तर मनाची एक दै�ी अ�स्था आहे ज्यामध्ये मनाची स�T अणिभव्यक्ती सुसं�ादी आणिण अमर आहेत कारण 
तेथे पाप नाही आणिण मनुष्याला स्�तःचे कोणतेही ,ार्मिमंकता नाही, परंतु "परमेश्वराचे मन," पवि�त्र शास्त्र म्हणते
म्हणून.

12.    264 : 13-19, 28-31

जसे मनुष्यांना दे� आणिण मनुष्यावि�षयी अमि,क योग्य दृविष्टकोन प्राप्त होतो, सृष्टीच्या बहुवि�, �स्तू, ज्या पू�h 
अदृश्य होत्या, दृश्यमान होतील. जेव्हा आपल्याला हे समजते की जी�न हा आत्मा आहे, क,ीही किकं�ा 

हा बायबलचा ,डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलम,ील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Zप्चसTम,ील सु,ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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कोणत्याही पदाथाTत नाही, तेव्हा ही समज आत्म-पूणTतेमध्ये �ाढेल, स�T काही दे�ामध्ये, चांगले आणिण इतर 
कोणत्याही जाणी�ेची गरज नाही.

जेव्हा आपण ख्रिNश्चन वि�ज्ञानातील मागT लिशकतो आणिण माणसाचे आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्� ओळखतो, तेव्हा आपण
दे�ाची विनर्मिमतंी पाहू आणिण समजून घेऊ, - पृथ्�ी, स्�गT आणिण मान�ाचे स�T �ैभ�.

दैविनक कतTवे्य

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथTना

दररोज प्राथTना करणे हे या चचTम,ील प्रत्येक सदस्याचे कतTव्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�T पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स�T मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चचT मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचTच्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रेम एकट्याने माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रिNश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�,ांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बं,ुता,  दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चचTम,ील सदस्यांनी
दररोज स�T प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनंदा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागाTन े प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथTना
करा�ी.

चचT मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कतTव्याची सतकT ता

हा बायबलचा ,डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलम,ील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Zप्चसTम,ील सु,ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�षय — मृत्यूनंतर परिर�ीक्षा

आZमक  मानलिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुलTक्ष करणे हे या चचTम,ील प्रत्येक सदस्याचे कतTव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चचT मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा ,डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलम,ील 
विZस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Zप्चसTम,ील सु,ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


