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वि�षय — भौवि�क

सोनेरी मजकूर:  1 शमु�ेल 16: 7

"परमेश्वराची नजर माणसांसारखी नस�े. �मु्ही बाह्यरुपाला भाळ�ा पण परमेश्वर अं�रंग पाह�ो. अलिलयाब ही
योग्य व्यक्ती नव्हे."

उत्तरदायी �ाचन: 1 योहान 2: 15-17 • 1 योहान 5: 4, 20, 21

15 जगा�र किकं�ा जगा�ील गोष्टीं�र पे्रम करु नका. जर कोणी जगा�र प्रमे कर�ो, �र विपत्यावि�षयी त्याच्या 
अं�:करणा�प्रमे नाही.

16 कारण जगा� जे स�; काही आहे, �े म्हणजे पापी देहाला सं�ोषवि�णारी लैंविगक �ासना, डोळ्यांची 
�ासना, �संसारावि�षयीची फुशारकी हे विपत्यापासून नाही�, �र जगापासून आहे�.

17 जग � जगा�ील �ासना नाहीशा हो� आहे�.पण जो दे�ाच्या इच्छेप्रमाणे कर�ो �ो अन�ंकाळपयC� 
जगेल.

4 कारण प्रत्येकजण जो दे�ाचा मूल हो�ो �ो जगा�र वि�जय मिमळवि��ो,आणिण यामुळे आम्हांला जगा�र 
वि�जय मिमळाला: आमच्या वि�श्वासाने.

20 पण आम्हाला माही� आहे की दे�ाचा पुत्र आला आहे � त्याने आम्हाला समजबुद्धी दिदलेली आहे, 
यासाठी की, जो खराआहे त्या दे�ाला आम्ही ओळखा�े. आणिण आपणास माही� आहे की, त्याचा पतु्र 
येशू ख्रिMस्� आला आहे � जो खरा दे�आणिण दे�ाचा पुत्र येशू ख्रिMस्� याजमध्ये आम्ही राहा� आहो�. 
विप�ा हा खरा दे� आहे आणिण �ो अनं�काळचे जी�न आहे.

21 माझ्या मुलांनो, स्��:ला मूर्ति�ंपूजेपासून दूर राखा.

धडा उपदेश

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच;ने �यार केला हो�ा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विYस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Yप्चस;मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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बायबल पासून

1. इब्री लोकांस 11: 3

3 वि�श्वासामुळेच आम्हांला समज�े की, या जगाची विनर्मिमं�ी दे�ाच्या आजे्ञने झाली. म्हणून जे काही आ�ा 
दिदस�े �े जे दिदस� नव्ह�े त्यापासून विनमा;ण केले गेले.

2. मत्तय 4: 23

23 येशू गालील प्रां�ा� सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थाना� जाऊन लिशकवि�ले � स्�गा;च्या राज्याची सु�ा�ा;
सांविग�ली. येशूने लोकांचे स�; रोग � दुखणी बरी केली.

3. मत्तय 5: 1, 2

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

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

4. मत्तय 6: 19-21, 24-26, 33

19 येथे पृथ्�ी�र स्��:साठी संपत्ती साठ�ू नका. येथे कसर � जंग लागून वि�चा नाश होईल. आणिण चोर घर 
फोडून �ी चोरून न�ील.

20 म्हणून स्�गा;� आपणासाठी संपत्ती साठ�ा.
21 जेथे �ुमचे धन आहे �ेथे �ुमचे मनही लागेल.
24 कोणालाही दोन धन्यांची चाकरी एका�ेळी करणे शक्य नाही. �ो एकाचा वि�रस्कार करील �र दुसऱ्याशी

विनष्ठा राखील. किकं�ा �ो एका धन्याचे ऐकेल � दुसऱ्याचे ऐकणार नाही. �सेच �ुम्हांला दे�ाची आणिण 
पैशाची (धनाची) से�ा एकाच �ेळी कर�ा येणार नाही.

25 म्हणुन मी �ुम्हाला सांग�ो की, काय खा�े आणिण काय प्या�े अशी आपल्या जी�ावि�षयी, किकं�ा काय 
पांघरा�े अशी आपल्या शरीरावि�षयी चिचं�ा करू नका. जी� अन्नापके्षा अमिधक महत्त्�ाचा आहे आणिण 
शरीर �स्त्रापेक्षा अमिधक महत्त्�ाचे आहे.

26 आकाशा�ील पाखरांकडे पाहा. �ी पेरी� नाही� �ा कापणी करी� नाही� किकं�ा गोदामा� साठ�ूनही 
ठे�ी� नाही�, �री �ुमचा स्�गा;�ील विप�ा त्यांना खा�यास दे�ो आणिण �मु्ही त्यांच्यापेक्षा अमिधक 
मौल्य�ान आहा�, हे �मु्हांला माही� आहे.

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच;ने �यार केला हो�ा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विYस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Yप्चस;मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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33 �र पविहल्यांदा �ुम्ही दे�ाचे राज्य � त्याचे नीवि�मत्त्� मिमळवि�ण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे त्याबरोबर या स�;
गोष्टीही �मु्हांला मिमळ�ील.

5. योहान 6: 63

63 शरीराद्दरे मनषु्याला जी�न मिमळ� नाही. परं�ु आत्म्याकडून �े जी�न मिमळ�े. मी �ुम्हांला सांविग�लेल्या 
गोष्टी आत्म्यावि�षयी आहे�, म्हणूनच या गोष्टीपासून जी�न मिमळ�े.

6. मत्तय 16: 1-4

1 परूशी आणिण सदूकी येशूकडे आले, त्यांना येशूची परीक्षा पाहायची हो�ी. आम्हांला आकाशा�ून मिचन्ह 
दाख�ा अशी मागणी त्यांनी केली.

2 त्याने त्यांना उत्तर दिदले, �मु्ही संध्याकाळ झाली अस�ा म्हण�ा आजचे ह�ामान चांगले असेल कारण 
आभाळ �ांबूस आहे,

3 आणिण �ुम्ही सकाळी म्हण�ा, आज �ादळ होईल कारण आभाळ �ांबूस � गडद आहे. �मु्हांला 
आभाळाचे स्�रूप ओळख�ा ये�े, पण काळाची लक्षणे ओळख�ा ये� नाही�?

4 दुष्ट � व्यणिभचारी विपढी मिचन्ह शोध�े, पण वि�ला योना संदेष्ट्यलिश�ाय दुसरे मिचन्ह दिदले जाणार नाही. मग 
�ो त्यांना सोडून गेला.

7. माक;  7: 14-16, 31-37

14 येशूने लोकांना आपल्याकडे पुन्हा बोला�ून म्हटले, “प्रत्येकाने माझे ऐका � हे समजून घ्या.
15 बाहेरून मनषु्याच्या आ� जाऊन त्याला अपवि�त्र करील असे काही नाही. 
16 ज्या कुणाला ऐकायला कान आहे� �ो ऐको.
31 येशू सोर भो��लच्या प्रदेशा�ून पर�ला आणिण लिसदोनाहून दकापलिलसच्या �ाटेने गालील समदु्राकडे 

आला.
32 �ेथे काही लोकांनी एका बविहऱ्या �ो�ऱ्या मनुष्याला येशूकडे आणले � आपण त्याच्या�र हा� ठे�ा 

अशी वि�नवंि� केली.
33 येशूने त्याला लोेकांपासून एका बाजूस घेऊन त्याच्या काना� आपली बोटे घा�ली. न�ंर �ो थंुकला 

आणिण त्या माणसाच्या जिजभेला स्पश; केला.
34 त्याने स्�गा;कडे पाहून मोठा उसासा टाकला � म्हणाला, एफ्फात्था म्हणजे मोकळा हो.
35 आणिण त्याच क्षणी त्याचे कान मोकळे झाले. त्याला बोल�ा येऊ लागले. त्याने कोणाला सांगू नका अशी 

आज्ञा केली.
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36 येशू नेहमी अशा गोष्टी न सांगण्यावि�षयी लोकांना सूचना देऊ लागला, पण लोक त्यावि�षयी 
अमिधकाअमिधक सांग� गेले.

37 �े लोक फारच आश्चय;चविक� झाले � म्हणाले, त्याने स�; काही चांगले केले आहे. �ो बविहऱ्यांना 
ऐकण्यास आणिण मकु्यांना बोला�यास ला��ो.

8. मत्तय 9: 27-31

27 �ेव्हा येशू �ेथून जा� अस�ा दोन आंधळे त्याच्यामागे ओरड� चालले. म्हणू लागले, दावि�दाच्या पुत्रा, 
आम्हां�र दया करा.

28 येशू आ� गेला �ेव्हा �े आंधळेही आ� गेले. त्याने त्यांना वि�चारले. मी �ुम्हांला दृविष्ट देऊ शकेन असा 
�ुमचा वि�श्वास आहे का? होय, प्रभु, त्यांनी उत्तर दिदले.

29 मग त्याने त्यांच्या डोळ्यांना स्पश; केला आणिण म्हणाला, �ुमच्या वि�श्वासाप्रमाणे �मुच्या बाब�ी� घडो.
30 आणिण त्यांना पनु्हा दृविष्ट आलिल. येशूने त्यांना सक्त �ाकीद दिदली, पाहा, हे कोणाला कळू देऊ नका.
31 परं�ु �े बाहेर गेले आणिण त्यांनी त्या प्रदेशा� सगळीकडे ही बा�मी पसरवि�लिल.

9. लूक 8: 43-48

43 आणिण एक स्त्री �ेथे हो�ी. वि�ला बारा �ष} रक्तस्रा� हो� हो�ा. वि�च्याकडे जे काही पैसे हो�े �े स�; 
वि�ने �ैद्यांसाठी खच; केले पण कोणीही वि�ला बरे करु शकले नाही.

44 �ी त्याच्या मागोमाग आली. � वि�ने त्याच्या �स्त्राच्या टोकाला स्पश; केला आणिण �ाबड�ोब वि�चा 
रक्तस्रा� थांबला.

45 मग येशू म्हणाला, मला कोणी स्पश; केला? �े स�; जण नाकारी� अस�ाना पेत्र म्हणाला, स�; जण 
आपल्याभो��ी गद� करी� आहे� आणिण �मु्हांला चेंगरी� आहे�.

46 परं�ु येशू म्हणाला, कोणी �री मला स्पश; केला आहे. कारण मला माही� आहे की, माझ्या�ून 
शलिक्त विनघाली आहे.

47 आपण येशूच्या नजरे�ून सुटू शकणार नाही हे जेव्हा त्या स्त्रीने पाविहले �ेव्हा �ी थरथर कांप� 
आली आणिण त्याच्या पाया पडली. �ेथे वि�ने स�; लोकांसमोर आपण त्याला का स्पश; केला � 
आपण कसे बरे झालो �े सावंिग�ले.

48 �ेव्हा �ो वि�ला म्हणाला, मुली, �ुझ्या वि�श्वासाने �ुला बरे केले आहे. शां�ीने जा.

10. रोमकरांस 8: 1, 2

1 म्हणून आ�ा जे ख्रिMस्� येशूमध्ये आहे� त्यांना लिशक्षा नाही.

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच;ने �यार केला हो�ा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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2 कारण आत्म्याचा जो विनयम ख्रिMस्� येशूमध्ये जी�न दे�ो त्याने पापाचा विनयम जो �ुम्हांला मरणाकडे 
न�ेो त्यापासून मकु्त केले आहे.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 275 : 20-24

दै�ी �त्�मीमांसा,  जसे अध्यात्मित्मक समजा�ून प्रकट हो�े,  �े स्पष्टपणे दाख��े की स�; काही मन आहे,
आणिण �े मन म्हणजे ईश्वर,  स�;शलिक्तमान,  स�;व्यापी,  स�;ज्ञान, -  म्हणजे,  स�; शक्ती,  स�; उपस्थिस्थ�ी,  स�;
वि�ज्ञान. म्हणून स�; काही प्रत्यक्षा� मनाचे प्रकटीकरण आहे.

2. 310 : 29-31

मन हा दे� आहे, आणिण भौवि�क इंदिद्रयांद्वारे दे� पाविहला जा� नाही, कारण मन हा आत्मा आहे, ज्याला 
भौवि�क इदंिद्रय ओळखू शक� नाही.

3. 277 : 24-32

�ास्�वि�काचे क्षेत्र म्हणजे आत्मा. आत्म्याचे �ेगळेपण हे पदाथ; आहे आणिण �ास्�वि�क�ेच्या वि�रुद्ध दै�ी नाही 
- ही एक मान�ी संकल्पना आहे. मॅटर ही वि�धानाची तु्रटी आहे. विप्रमिमसमधील या त्रटुीमळेु �े प्र�ेश केलेल्या 
प्रत्येक वि�धाना�ील विनष्कषा;मध्ये त्रटुी विनमा;ण हो�ा�. पदाथा;बद्दल आपण काहीही म्हणू किकं�ा वि�श्वास ठे�ू 
शक� नाही की अमर आहे, कारण पदाथ; �ात्पुर�ी आहे आणिण म्हणून �ी एक नश्वर घटना आहे, मान�ी 
संकल्पना आहे, कधीकधी संुदर, नेहमीच चुकीची अस�े.

4. 479 : 8 फक्त, 10-17

पदाथ; हे स्��ःचे अत्मिस्�त्� किकं�ा आत्म्याचे उत्पादन नाही. … पदाथ; पाहू शक� नाही, अनुभ�ू शक� नाही, 
ऐकू शक� नाही, च� घेऊ शक� नाही किकं�ा गंधही घेऊ शक� नाही. �ो स्��:ला जाणणारा नाही, स्��ःला 
जाण�ू शक� नाही, स्��ःला पाहू शक� नाही किकं�ा स्��ःला समजू शक� नाही. �थाकलिथ� नश्वर मन काढून
टाका, जे पदाथा;चे कलिथ� स्�त्� बन��े, आणिण पदाथ; पदाथा;ची कोण�ीही दखल घेऊ शक� नाही. ज्याला 
आपण मृ� म्हण�ो �े कधीही पाह�े, ऐक�े, अनुभ��े किकं�ा कोणत्याही भौवि�क इदंिद्रयांचा उपयोग कर�े का?

5. 279 : 22-29

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच;ने �यार केला हो�ा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विYस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Yप्चस;मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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मान�ी �त्�ज्ञान, लिसद्धां� आणिण औषधाची प्रत्येक प्रणाली कमी-अमिधक प्रमाणा� या स�;धम�य वि�श्वासाने 
संYमिम� आहे की पदाथा;� मन आहे; परं�ु हा वि�श्वास प्रकटीकरण आणिण योग्य �क;  यांच्या वि�रुद्ध आहे. एक 
�ार्तिकंक आणिण �ैज्ञाविनक विनष्कष; के�ळ या ज्ञानाद्वारेच पोहोच�ो की अत्मिस्�त्�ाचे दोन आधार आहे�, द्रव्य 
आणिण मन, परं�ु एकच, मन.

6. 586 : 3-4

डोळे. अध्यात्मित्मक वि��ेक - भौवि�क नाही �र मानलिसक.

7. 585 : 1-4

कान. �थाकलिथ� शारिररीक इंदिद्रयांचे अ�य� नव्हे �र आध्यात्मित्मक समज.

अध्यात्मित्मक बोधाचा संदभ; दे� येशू म्हणाला, "कान आहे�, ऐक� नाही�?" (माक;  8:18.)

8. 210 : 5-16

ख्रिMश्चन धमा;चे �त्त्� आणिण पुरा�े आध्यात्मित्मक अथा;ने ओळखले जा�ा�. �े येशूच्या प्रात्यणिक्षकामंध्ये माडंलेले
आहे�, जे दाख��ा� - आजारी लोकांना बरे करून, दुष्कृत्ये काढून टाकून आणिण मृत्यूचा नाश करून, 
"शे�टचा शत्रू ज्याचा नाश केला जाईल," - त्याचे पदाथ; आणिण त्याच्या �थाकलिथ� विनयमांकडे दुल;क्ष.

आत्मा आणिण त्याचे गुणधम; मनषु्याद्वारे कायमस्�रूपी प्रकट हो�ा� हे जाणून, गुरुने आजारी लोकांना बरे 
केले, अंधांना दृष्टी दिदली, बविहयाCना ऐकले, लंगड्यांना पाय दिदले, अशा प्रकारे मान�ी मन आणिण शरीरा�र 
दै�ी मनाची �ैज्ञाविनक विYया प्रकाशा� आणली. आणिण आत्मा आणिण मोक्ष बद्दल अमिधक चांगली समज देणे.

9. 486 : 23-26

दृष्टी, श्र�ण, मनषु्याच्या स�; आध्यात्मित्मक इदंिद्रये, शाश्व� आहे�. �े गमा�ले जाऊ शक� नाही�. त्यांची 
�ास्�वि�क�ा आणिण अमरत्� आत्म्यामध्ये आणिण समजू�दार�ेमध्ये आहे, पदाथा;� नाही, - म्हणून त्यांचे 
स्थायीत्�.

10.   487 : 6-12

भौवि�क पेक्षा आध्यात्मित्मकदृष्ट्या पाहण्या� आणिण ऐकण्या� जास्� ख्रिMश्चन धम; आहे. त्यांच्या नुकसानापके्षा
मनाच्या शाश्व� व्यायामामध्ये अमिधक वि�ज्ञान आहे. गमा�ले �े असू शक� नाही, �र मन राह�े. या भी�ीने 
श�कानुश�के अंधांना दृष्टी आणिण बमिधरांना श्र�णशक्ती दिदली आणिण �े आश्चया;ची पुनरा�ृत्ती करेल.

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच;ने �यार केला हो�ा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विYस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Yप्चस;मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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11.   86 : 1-9

येशूने एकदा वि�चारले, "मला कोणी स्पश; केला?" ही चौकशी के�ळ शारीरिरक संपका;मुळेच हो� असेल असे
मानून, त्याच्या लिशष्यांनी उत्तर दिदले, "�ुझ्याकडे लोकांची गद� आहे." इ�रांप्रमाणेच येशूला माविह� हो�े की 
�े काही फरक पड� नाही, परं�ु नश्वर मन आहे, ज्याच्या स्पशा;ने मद�ीची मागणी केली हो�ी. त्याची पनु्हा 
चौकशी केल्या�र त्याला एका आजारी मविहलेच्या वि�श्वासाने उत्तर मिमळाले. या मानलिसक कॉलची त्याची 
त्�री� भी�ी त्याच्या अध्यात्मित्मक�ेचे मिचत्रण कर�े. लिशष्यांच्या चुकीच्या समजु�ीने त्यांची भौवि�क�ा उघड 
झाली.

12.   269 : 21-28

भौवि�क इदंिद्रयांची साक्ष विनरपेक्ष किकं�ा दै�ी नाही. म्हणून मी स्��ःला येशूच्या लिशक�णी�र, त्याच्या प्रेविष�ांच्या,
संदेष्ट्यांच्या आणिण मनाच्या वि�ज्ञानाच्या साक्षी�र विनःस्�ाथ;पणे ला��ो. इ�र पाया नाही�. इ�र स�; प्रणाली - 
पूण;पणे किकं�ा अंश�ः भौवि�क इदंिद्रयांद्वारे मिमळवि�लेल्या ज्ञाना�र आधारिर� प्रणाली - �ाऱ्याने हललेल्या रीड्स 
आहे�, खडका�र बांधलेली घरे नाही�.

13.   95 : 28-3

मूख;पणाच्या भ्रमाने लोळलेले, जग बालपणाच्या पाळण्या� झोपलेले आहे, �ासन�ास स्�प्ने पाह� आहे. 
भौवि�क सं�ेदना अत्मिस्�त्�ाचे �थ्य उलगड� नाही; परं�ु अध्यात्मित्मक ज्ञान मान�ी चे�ना शाश्व� सत्याकडे 
�ळ��े. माणुसकी पापाच्या भा�न�ेून हळूहळू आध्यात्मित्मक समजू�दारपणाकडे जा�े; स�; गोष्टी योग्यरिरत्या 
लिशकण्याची इच्छा नसणे, ख्रिMस्�ी धम;जग�ाला साखळदंडांनी बांध�े.

14.   205 : 7-12, 15-21, 32-3

पदाथा;� जी�न आहे, आणिण पाप, आजार आणिण मृत्यू ही ईश्वराची विनर्मिमं�ी आहे, असे मानण्याची चूक केव्हा 
उघड होईल? पदाथा;ला बुद्धी, जी�न किकं�ा सं�ेदना नाही आणिण उलट वि�श्वास हाच स�; दु:खाचा उगम आहे हे 
कधी समजेल?

चुकीने धुके पडलेले (�स्�ु चांगल्या किकं�ा �ाईटासाठी बुद्धीमान असू शक�े असा वि�श्वास ठे�ण्याची चूक), 
धुके पसरल्या�र किकं�ा �े इ�के पा�ळ झाले की आपल्याला एखाद्या शब्दा� किकं�ा कृ�ी� दै�ी प्रवि�मा 
जाण��े �ेव्हाच आपण दे�ाची स्पष्ट झलक पाहू शक�ो. जी खरी कल्पना दश;��े - चांगल्याचे �च;स्� आणिण 
�ास्�वि�क�ा, �ाईटाची शून्य�ा आणिण असत्य�ा.

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच;ने �यार केला हो�ा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विYस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Yप्चस;मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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जेव्हा आपण परमात्म्याशी आपला संबंध पूण;पणे समजून घे�ो, �ेव्हा आपल्याला त्याच्यालिश�ाय दुसरे 
कोण�ेही मन असू शक� नाही, - दुसरे कोण�ेही प्रमे, शहाणपण किकं�ा सत्य नाही, जी�नाची दुसरी कोण�ीही
भा�ना नाही आणिण पदाथ; किकं�ा त्रटुीच्या अत्मिस्�त्�ाची जाणी� नाही.

15.   21 : 9-14

जर लिशष्य आध्यात्मित्मकरिरत्या प्रग�ी कर� असेल, �र �ो आ� जाण्यासाठी प्रयत्नशील अस�ो. �ो स�� भौवि�क
अथा;पासून दूर जा�ो आणिण आत्म्याच्या अवि�नाशी गोष्टींकडे पाह�ो. जर �ो प्रामाणिणक असेल �र �ो 
सुरु�ा�ीपासूनच उत्सुक असेल आणिण प्रत्येक दिद�शी योग्य दिदशेने थोडेफार मिमळ�ेल, शे�टी �ो आनंदाने 
आपला माग; पूण; करेल.

दैविनक क�;व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ;ना

दररोज प्राथ;ना करणे हे या चच;मधील प्रत्येक सदस्याचे क�;व्य असेलः "�ुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्री�ी यांचे राज्य स्थाविप� व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�; पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
�ुझे शब्द स�; मान�जा�ीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच; मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हे�ू � कृ�ींचा विनयम

द मदर चच;च्या सदस्यांच्या हे�ू किकं�ा कृ�ीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञाना� दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य कर�े;  आणिण एक ख्रिMश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमा� गोड सुवि�धांना
प्रवि�किबंविब� कर�े,  पापाची किनंदा कर�े,  खरा बंधु�ा,  दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच;मधील सदस्यांनी
दररोज स�; प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशना�ून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा;ने  प्रभावि��  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ;ना
करा�ी.

चच; मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच;ने �यार केला हो�ा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विYस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Yप्चस;मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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क�;व्याची स�क; �ा

आYमक  मानलिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्��:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  ने�ा  आणिण
मान�जा�ीबद्दल त्याच्या जबाबदा  .््या वि�सरणे किकं�ा दुल;क्ष करणे हे या चच;मधील प्रत्येक सदस्याचे क�;व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

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

_____________________

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चच;ने �यार केला हो�ा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विYस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Yप्चस;मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


