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सोनेरी मजकूर:  योहान 6: 27

"ऐविहक अन्न नाश पा�ते. म्हणून नाश पा�णाऱ्या अन्नासाठी कष्ट करु नका. परंतु जे अन्न कायम टिटकते आणिण
अनंतकाळचे जी�न देते, अशा अन्नासाठी तुम्ही कष्ट करा."

उत्तरदायी �ाचन: 1 तीमथ्याला 6: 17-19, 7-11

17 या युगातील श्रीमंतास आज्ञा कर की, गर्वि�7ष्ठ होऊ नका. पैसा जो चंचल आहे त्या�र त्यांनी आशा ठे�ू 
नये, परंतु दे� जो वि�पुलपणे उपभोगासाठी स�< पुरवि�तो त्या�र आशा ठे�ा�ी.

18 चांगले करण्याची त्यांना आज्ञा कर. चांगल्या कृत्यात धन�ान आणिण उदार असा�े. � स्�त:ज�ळ जे 
आहे त्यात इतरांबरोबर सहभागी होण्याची इच्छा असा�ी.

19 असे करण्याने ते स्�त:साठी स्�गCय धनाचा साठा करतील जो भा�ी काळासाठी भक्क म पाया असे 
होईल त्यामुळे त्यांना खऱ्या जी�नाचा ताबा मिमळेल.

7 कारण आपण जगात काहीही आणले नाही म्हणून आपण हे ओळखा�े की, आपणसुद्धा या जगातून 
काहीही बाहेर घेऊन जाऊ शकणार नाही.

8 जर आपणांस अन्र, आसरा असेल तर त्यामध्ये आपण संतुष्ट असा�े.
9 पण जे श्रीमंत होऊ पाहतात ते मोहात आणिण सापळ्यात � अवित मूख<पणाच्या आणिण हाविनकारक 

�ासनांच्या आहारी जाऊन नाश पा�तात.
10 कारण पैशाचे पे्रम हे स�< �ाईटाचे मळू आहे. काही लोक त्याची इच्छा धरल्याने वि�श्वासापासून दूर गेले 

आहेत, त्यामुळे त्यांनी स्�त:लाच पुष्कळ दु:ख करून घेतले आहे.
11 पण दे�ाच्या माणासा, तू या गोष्टींपासून दूर राहा. न्याचीपणा, सुभक्ती, वि�श्वास आणिण प्रेम, 

सहनशीलता, आणिण लीनता यासाठी जोराचा प्रयत्न कर.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविXल्ड ख्रिZश्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किक7ग जेम्स बायबलमधील 
वि`स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिZश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्`प्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. विनग<म 20: 1-3, 15, 17

1 मग दे� म्हणाला,
2 मी याव्हे तुझा प्रभू, तुझा दे� आहे. तमु्ही मिमसरमध्ये गुलाम होता तेव्हा मीच तमु्हाला तेथून 

गुलामविगरीतून सोड�ून आणले.
3 माझ्या लिश�ाय इतर कोणत्याही दै�तांची तू उपासना करु नयेस.
15 चोरी करु नकोस.
17 तू आपल्या शेजाऱ्याच्या घराचा लोभ धरु नकोस; त्याच्या बायकोचा लोभ धरु नकोस; त्याचा गुलाम, 

त्याची स्त्री गुलाम, बैल, गाढ� किक7�ा त्याच्या मालकीचे जे काही असेल त्या कशाचाही लोभ धरु नकोस.

2. नीवितसूत्रे 28: 25 (जो टाकतो)

25 ...  जो परमे�रा�र वि�श्वास ठे�तो त्याला बक्षीस मिमळते.

3. स्तोत्रसंविहता 49: 6, 7

6 काही लोकांना �ाटते की त्यांची सत्ता आणिण संपत्ती त्यांचे रक्षण करील परंतु ते लोक मूख< आहेत.
7 कुणीही मान�ी मिमत्र तुम्हाला �ाच�ू शकणार नाही आणिण तुम्ही दे�ाला लाच देऊ शकत नाही.

4. वियम<या 17: 5-8

5 परमेश्वर म्हणतो, जे दुसऱ्या लोकां�र वि�श्वास ठे�तात, त्यांचे �ाईट होईल. सामथ्या<साठी जे दुसऱ्या�र 
वि�संबतात, त्याचे भले होणार नाही. का? कारण त्यांनी परमेश्वरा�र वि�श्वास ठे�णे सोडून टिदले.

6 ते लोक �ाळ�ंटातील झुडुपाप्रमाणे होत. विनज<न, उष्ण आणिण कोरड्या � �ाईट जमिमनी�रील 
झुडुपाप्रमाणे ते आहेत. दे� विकती भले करु शकतो, ह्याची त्या झुडुपाला जाणी� नाही.

7 परंतु परमेश्वरा�र वि�श्वास ठे�णाऱ्या�र कृपादृष्टी होईल. का? कारण परमेश्वर वि�श्वासास प्रात्र आहे, 
ह्याची दे� त्याला प्रमिचती देईल.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविXल्ड ख्रिZश्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किक7ग जेम्स बायबलमधील 
वि`स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिZश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्`प्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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8 तो माणूस पाण्याज�ळ असलेल्या �ृक्षाप्रमाणे बळकट होईल. त्या झाडाची मुळे लांब असल्याने त्याला 
पाणी मिमळतेच. उष्ण टिद�सांचे त्याला भय नसते. त्याची पाने नेहमीच विहर�ी असतात. एखाद्या �षC 
पाऊस पडला नाही, तरी त्याला चिच7ता नसते. त्याला नेहमीच Xळे धरतात.

5. मत्तय 4: 23

23 येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन लिशकवि�ले � स्�गा<च्या राज्याची सु�ाता<
सांविगतली. येशूने लोकांचे स�< रोग � दुखणी बरी केली.

6. मत्तय 5: 1, 2

1 येशूने तेथे पुष्कळ लोक पाविहले. म्हणून येशू डोंगरा�र गेला आणिण खाली बसला, मग त्याचे लिशष्य 
त्याच्याज�ळ आले.

2 आणिण त्याने त्यांना लिशकवि�ण्यास सरु�ात केली. तो म्हणाला,

7. मत्तय 6: 19-24

19 येथे पृथ्�ी�र स्�त:साठी संपत्ती साठ�ू नका. येथे कसर � जंग लागून वितचा नाश होईल. आणिण चोर घर 
Xोडून ती चोरून नतील.

20 म्हणून स्�गा<त आपणासाठी संपत्ती साठ�ा.
21 जेथे तुमचे धन आहे तेथे तुमचे मनही लागेल.
22 डोळा शरीराचा टिद�ा आहे. म्हणून जर तमुचे डोळे चांगले असतील तर तुमचे स�< शरीर प्रकाशमय 

होईल.
23 पण जर तुमचे डोळे �ाईट असतील, तर तुमचे स�< शरीर पापाने अंधकारमय होईल. जर तुम्हाठायी 

असणारा अंधकार �ास्तवि�क अंधकार आहे, तर खरोखरचा अंधार विकतीतरी अंधकारमय असेल.
24 कोणालाही दोन धन्यांची चाकरी एका�ेळी करणे शक्य नाही. तो एकाचा वितरस्कार करील तर दुसऱ्याशी

विनष्ठा राखील. किक7�ा तो एका धन्याचे ऐकेल � दुसऱ्याचे ऐकणार नाही. तसेच तुम्हांला दे�ाची आणिण 
पैशाची (धनाची) से�ा एकाच �ेळी करता येणार नाही.

8. लूक 15: 3, 11 (एक वि�लिशष्ट)-24 (से 1st.)

3 मग येशूने त्यांना ही गोष्टी सांविगतली.
11 मग येशू म्हणाला, एका मनुष्याला दोन मुलगे होते.
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12 त्यापैकी धाकटा म्हणाला, बाबा, मलामत्तेचा माझा �ाटा मला द्या. आणिण �मिडलांनी आपली संपत्ती दोघा
मुलांमध्ये वि�भागली.

13 नंतर Xार टिद�स झाले नाहीत तोच धाकट्या मुलाने आपले स�< गोळा केले आणिण तो दूरदेशी विनघून 
गेला. तेथे त्याने स�< संपत्ती चैनीचे जी�न जगून उधळून टाकली.

14 त्याने स�< पैसे खच< केल्या�र, त्या देशांत भयंकर दुष्काळ पडला � त्याला गरज भासू लागली.
15 मग तो गेला आणिण त्या देशातील एका नागरिरकाज�ळ नोकरी करु लागला. त्या नागरिरकाने त्याला डुकरे

चारा�यास पाठवि�ले.
16 तेव्हा डुकरे खातात त्या शेंगा तरी खाव्यात अशी त्याला इच्छा होई, पण कोणी त्याला काहीही टिदले 

नाही.
17 नंतर तो शुद्धी�र आला आणिण म्हणाला, माझ्या विपत्याच्या घरी विकती तरी मजुरांना पुरुन उरेल इतके 

अन्न आहे आणिण येथे मी भुकेने मरतो आहे!
18 मी उठून आपल्या �मिडलांकडे जाईन आणिण त्यांना म्हणेन, बाबा, मी स्�ागा<वि�रुद्ध (दे�ावि�रुद्ध) आणिण 

तुमच्यावि�रुद्ध पाप केले आहे.
19 तुमचा मुलगा म्हण�ून घेण्यास मी योग्य नाही. मला आपल्या रोजंदारी�रील मजुरांसारखे ठे�ा.
20 मग तो उठला आणिण आपल्या विपत्याकडे गेला. तो दूर असतानाच विपत्याने त्याला पाविहले आणिण त्याला 

त्याचा कळ�ळा आला. �डील पळत गेले आणिण त्याच्या गळ्या पडले आणिण त्याचे मुके घेतले.
21 मुलगा त्यांना म्हणाला, बाबा, मी स्�ागा<वि�रुद्ध � तुमच्यावि�रुद्ध पाप केले आहे. तुमचा मुलगा म्हण�ून 

घणे्यास मी योग्य नाही.
22 परंतु �डील आपल्या नोकरांस म्हणाले, त्�रा करा, चांगला झगा आणून त्याला घाला. त्याच्या हातात 

अंगठी आणिण पायात जोडे घाला.
23 आणिण पुष्ट �ासरु आणून कापा, आपण खाऊ आणिण आनंद करु!
24 कारण हा माझा मुलगा मेला होता पण जिज�ंत झाला आहे! तो हर�ला होता, पण आता सापडला आहे.’ 

� ते आनदं करु लागले.

9. लूक 8: 40, 43-48

40 नंतर जेव्हा येशू परत आला तेव्हा लोकांनी त्याचे स्�ागत केले, कारण ते स�< त्याची �ाट पाहत 
होते.

43 आणिण एक स्त्री तेथे होती. वितला बारा �षx रक्तस्रा� होत होता. वितच्याकडे जे काही पैसे होते ते स�< 
वितने �ैद्यांसाठी खच< केले पण कोणीही वितला बरे करु शकले नाही.

44 ती त्याच्या मागोमाग आली. � वितने त्याच्या �स्त्राच्या टोकाला स्पश< केला आणिण ताबडतोब वितचा 
रक्तस्रा� थांबला.
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45 मग येशू म्हणाला, मला कोणी स्पश< केला? ते स�< जण नाकारीत असताना पेत्र म्हणाला, स�< जण 
आपल्याभो�ती गदz करीत आहेत आणिण तमु्हांला चेंगरीत आहेत.

46 परंतु येशू म्हणाला, कोणी तरी मला स्पश< केला आहे. कारण मला माहीत आहे की, माझ्यातून 
शलिक्त विनघाली आहे.

47 आपण येशूच्या नजरेतून सुटू शकणार नाही हे जेव्हा त्या स्त्रीने पाविहले तेव्हा ती थरथर कांपत 
आली आणिण त्याच्या पाया पडली. तेथे वितने स�< लोकांसमोर आपण त्याला का स्पश< केला � 
आपण कसे बरे झालो ते सावंिगतले.

48 तेव्हा तो वितला म्हणाला, मुली, तुझ्या वि�श्वासाने तुला बरे केले आहे. शांतीने जा.
10. यशया  26: 3, 4

3 परमेश्वरा, तुझ्या�र वि�संबून असणाऱ्यांना आणिण तुझ्या�र श्रध्दा ठे�णाऱ्यांना, तू खरी शांती देतोस.
4 म्हणून नेहमी परमेश्वरा�र वि�श्वास ठे�ा, कारण परमेश्वर हा तुमच्यासाठी विनरंतर सुरणिक्षत आसरा आहे.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 360 : 2 (काहीही नाही)-3

"...काहीही गमा�ले जात नाही, आणिण जे खरे आहे त्याच्या अचूक अंदाजाने स�< जिज7कले जाते."

2. 472 : 24 (स�<)-26

स�< �ास्तवि�कता दे� आणिण त्याच्या विनर्मिम7तीमध्ये आहे, सुसं�ादी आणिण शाश्वत. तो जे विनमा<ण करतो ते 
चांगले आहे आणिण जे काही बन�ले आहे ते तोच बन�तो.

3. 444 : 10-12

त्याच्या�र वि�श्वास ठे�णाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने असे आढळून येईल की "दे� हा आपला आश्रय आणिण सामथ्य<
आहे, संकटात सध्याची मदत आहे."

4. 273 : 1-15

पदाथ< आणिण त्याचे पाप, आजार आणिण मृत्यूचे दा�े हे दे�ाच्या वि�रुद्ध आहेत आणिण ते त्याच्यापासून विनघू शकत
नाहीत. कोणतेही भौवितक सत्य नाही. भौवितक इटंि~यांना दे� आणिण आध्यात्मित्मक सत्याची जाणी� होऊ शकत 
नाही. मान�ी वि�श्वासाने अनेक शोध ला�ले आहेत, परंतु त्यापैकी एकही दै�ी वि�ज्ञानाच्या दै�ी तत्त्�ालिश�ाय 

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविXल्ड ख्रिZश्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किक7ग जेम्स बायबलमधील 
वि`स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिZश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्`प्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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असण्याची समस्या सोड�ू शकत नाही. भौवितक गवृिहतकांमधून �जा�ट �ैज्ञाविनक नाहीत. ते �ास्तवि�क 
वि�ज्ञानापेक्षा �ेगळे आहेत कारण ते दै�ी विनयमा�र आधारिरत नाहीत.

दै�ी वि�ज्ञान भौवितक इंटि~यांची खोटी साक्ष उलटून टाकते आणिण अशा प्रकारे त्रटुीचा पाया Xाडून टाकते. 
त्यामुळे वि�ज्ञान आणिण इटंि~य यांच्यातील �ैर आणिण इटंि~यांच्या चुका दूर होईपय�त परिरपणू< समज मिमळणे अशक्य 
आहे.

5. 593 : 6 Xक्त

पस<. पदाथा<त खजिजना घालणे; त्रटुी

6. 146 : 5-20

पविहली मरू्वित7पूजा ही पदाथा<�रील श्रद्धा होती. शाळांनी दे�ते�र श्रदे्धऐ�जी अंमली पदाथा��रची श्रद्धा ही 
Xॅशन बन�ली आहे. स्�तःचे मतभेद नष्ट करण्यासाठी �स्तू�र वि�श्वास ठे�ून, आरोग्य आणिण सुसं�ादाचा त्याग
केला गेला आहे. अशा प्रणाली अध्यात्मित्मक शक्तीच्या चैतन्यशक्तीपासून �ांझ असतात, ज्याद्वारे भौवितक 
भा�ना वि�ज्ञानाचा से�क बनतात आणिण धम< ख्रिZस्तासारखा बनतो.

भौवितक औषध शरीराला बरे करण्यासाठी दे�ाच्या सामथ्या<साठी - अगदी मनाच्या सामथ्या<साठी औषधे 
बदलते. वि�द्वत्ता�ाद मनषु्य येशूच्या दै�ी तत्त्�ाऐ�जी, व्यक्तीला तारणासाठी मिचकटून आहे; आणिण त्याचे 
वि�ज्ञान, दे�ाचे उपचारात्मक एजंट, शांत आहे. का? कारण सत्य त्यांच्या काल्पविनक शक्तीची भौवितक औषधे 
काढून टाकते आणिण आत्म्याला �च<स्�ाने परिरधान करते.

7. 443 : 1-8

जेव्हा ख्रिZश्चन वि�ज्ञानाच्या शोधकत्या<चा वितच्या अनुयायांकडून पद्धतशीर �ैद्यकीय अभ्यासाची औमिचत्य, 
Xायदा आणिण सातत्य याबद्दल सल्लामसलत केली जाते, तेव्हा ती त्यांना हे दाख�ण्याचा प्रयत्न करते की 
सामान्य परिरस्थिस्थतीत भौवितक साधनां�र वि�श्वास ठे�ल्याने अशा लोकांना परा�ृत्त केले जाते. तडजोड, 
स�<शलिक्तमान मना�र असलेल्या संपूण< आत्मवि�श्वासातून खरोखरच स�< शक्ती आहे.

8. 234 : 3 Xक्त

जर आपण पदाथा<�र वि�श्वास ठे�तो, तर आपण आत्म्या�र अवि�श्वास ठे�तो.

9. 273 : 21-7

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविXल्ड ख्रिZश्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किक7ग जेम्स बायबलमधील 
वि`स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिZश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्`प्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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अध्यात्मित्मक कायदा रद्द करण्यासाठी दे�ाने कधीही भौवितक कायदा तयार केला नाही. जर असा भौवितक कायदा
असेल तर तो आत्मा, दे�ाच्या �च<स्�ाला वि�रोध करेल आणिण विनमा<त्याच्या शहाणपणाला वि�रोध करेल. येशूने 
लाटां�र चालत, लोकसमदुायाला अन्न टिदले, आजारी लोकांना बरे केले आणिण भौवितक विनयमांच्या थेट वि�रोधात
मृतांना उठ�ले. भौवितक ज्ञान किक7�ा कायद्याच्या खोट्या दाव्यां�र मात करून त्यांची कृत्ये वि�ज्ञानाचे प्रदश<न 
होते.

वि�ज्ञान दश<वि�ते की भौवितक, परस्परवि�रोधी नश्वर मते आणिण वि�श्वास नेहमीच तु्रटीचे परिरणाम उत्सर्जिज7त करतात, 
परंतु नश्वर मनाचे हे �ाता�रण नैवितक आणिण आरोग्यासाठी वि�नाशकारी असू शकत नाही जेव्हा ख्रिZश्चन 
वि�ज्ञानाने त्�रिरत आणिण मिचकाटीने वि�रोध केला. सत्य आणिण प्रेम या मानलिसक दुब<लते�र उतारा देतात आणिण 
अशा प्रकारे अत्मिस्तत्� टिटक�ून ठे�तात. पाच इंटि~यांपासून मिमळणारे अना�श्यक ज्ञान हे के�ळ तात्पुरते असते, -
नश्वर मनाची संकल्पना, इंटि~यांची संतती, आत्मा, परमात्म्याचे नाही - आणिण �ाईट आणिण नाश�ंत असलेल्या 
स�< गोष्टींचे प्रतीक आहे.

10.    166 : 15-22

चुकीचे मान�ी मन स्�तःमध्ये सुसं�ादी असते. त्यातून वि�संगत शरीर उत्पन्न होते. आजारपणात दे�ाकडे 
दुल<क्ष करणे ही चूक आहे. शारीरिरक त्रासाच्या �ेळी त्याला बाजूला ठे�ण्याऐ�जी आणिण त्याला कबूल 
करण्याच्या सामथ्या<च्या तासाची �ाट पाहण्याऐ�जी, आपण हे लिशकले पाविहजे की तो आपल्यासाठी 
आरोग्याप्रमाणेच आजारपणातही स�< काही करू शकतो.

11.    239 : 5-10

संपत्ती, प्रलिसद्धी आणिण सामाजिजक संस्था काढून टाका, ज्या दे�ाच्या समतोलात एकही तोल करत नाहीत 
आणिण आपल्याला तत्त्�ाची स्पष्ट मते मिमळतात. गट तोडून टाका, प्रामाणिणकपणाने संपत्तीची पातळी 
�ाढ�ा, शहाणपणानुसार मूल्याचा न्याय करा आणिण आपल्याला मान�तेबद्दल अमिधक चांगले दृविष्टकोन 
मिमळतील.

12.    277 : 2-12

अवि�चल आणिण मिचरंतन मनाच्या वि�परीत, हे मन म्हणते, "तू नक्कीच मरशील;" आणिण इतरत्र पवि�त्र शास्त्र 
म्हणते की धूळ पुन्हा धळुीत परत येते. गैर-बुजिद्धमान त्याच्या स्�त: च्या अ�ास्त� मध्ये relapses. पदाथ< 
कधीच मन विनमा<ण करत नाही. अमर कधीही नश्वर उत्पन्न करत नाही. चांगल्याचा परिरणाम �ाईट होऊ शकत 
नाही. दे� स्�तः चांगला आहे आणिण आत्मा आहे म्हणून, चांगुलपणा आणिण अध्यात्म अमर असणे आ�श्यक 
आहे. त्यांचे वि�रोधी, �ाईट आणिण पदाथ<, नश्वर त्रटुी आहेत आणिण त्रटुीचा विनमा<ता नाही. जर चांगुलपणा आणिण 
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अध्यात्म �ास्तवि�क असेल, तर �ाईट आणिण भौवितकता अ�ास्तवि�क आहेत आणिण ते अनंत दे�, चांगल्याचे 
परिरणाम असू शकत नाहीत.

13.    169 : 16-17, 29-2

शरीरा�रील मनाचे विनयंत्रण आपल्याला समजले तर आपण भौवितक साधनां�र वि�श्वास ठे�ू नये.

जे काही मनुष्याला इतर कायदे करण्यास आणिण दै�ी मनापेक्षा इतर शक्ती मान्य करण्यास लिशक�ते, ते 
ख्रिZश्चनवि�रोधी आहे. एखाद्या वि�षारी औषधाने जे चांगले �ाटते ते �ाईट आहे, कारण ते मनुष्याला दे�ा�र, 
स�<शलिक्तमान मना�र अ�लंबून राहते आणिण श्रदे्धनुसार, मान�ी व्य�स्थेला वि�ष देते.

14.    403 : 14-20

जर तुम्हाला हे समजले असेल की नश्वर अत्मिस्तत्� ही आत्म-Xस�णूकीची अ�स्था आहे आणिण अत्मिस्तत्�ाचे 
सत्य नाही. नश्वर मन सतत नश्वर शरीरा�र खोट्या मतांचे परिरणाम विनमा<ण करत असते; आणिण ते असेच 
चालू राहील, जोपय�त नश्वर तु्रटी सत्याद्वारे त्याच्या काल्पविनक शक्तींपासून �ंमिचत होत नाही, जे नश्वर भ्रमाचे 
गॉसमर जाळे काढून टाकते.

15.    368 : 2-5, 14-19

वि�ज्ञानाने प्रेरिरत केलेला आत्मवि�श्वास सत्य �ास्तवि�क आहे आणिण त्रुटी अ�ास्त� आहे. सत्यापुढे चूक 
ही भ्याड आहे

जेव्हा आपण चुकीच्या असण्यापेक्षा सत्या�र जास्त वि�श्वास ठे�तो, पदाथा<पके्षा आत्म्या�र जास्त 
वि�श्वास असतो, मरण्यापेक्षा जगण्या�र जास्त वि�श्वास असतो, माणसापके्षा दे�ा�र जास्त वि�श्वास 
असतो, तेव्हा कोणतीही भौवितक कल्पना आपल्याला रोखू शकत नाही. आजारी बरे करणे आणिण त्रटुी
नष्ट करणे.

दैविनक कत<व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविXल्ड ख्रिZश्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किक7ग जेम्स बायबलमधील 
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वि�षय — अ�ास्त�

रोजची प्राथ<ना

दररोज प्राथ<ना करणे हे या चच<मधील प्रत्येक सदस्याचे कत<व्य 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�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच<च्या सदस्यांच्या हेतू किक7�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किक7�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रिZश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिब7विबत करते,  पापाची किन7दा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच<मधील सदस्यांनी
दररोज स�< प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किन7दा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किक7�ा  चुकीच्या  मागा<ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ<ना
करा�ी.

चच< मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत<व्याची सतक< ता

आ`मक  मानलिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किक7�ा दुल<क्ष करणे हे या चच<मधील प्रत्येक सदस्याचे कत<व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच< मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविXल्ड ख्रिZश्चन सायन्स चच<ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किक7ग जेम्स बायबलमधील 
वि`स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिZश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्`प्चस<मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


