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वि�षय — �ास्त�

सोनेरी मजकूर:  2 करिरंथकरांस 4: 6

"कारण दे�, जो म्हणाला, अंधारातून प्रकाश हो�ो. त्याने तो प्रकाश, आमच्या अंत:करणात ख्रि-स्ताच्या चेहेऱ्यात
दे�ाच्या गौ�ाच्या ज्ञानात दाख�ा�ा."

उत्तरदायी �ाचन: 1 करिरंथकरांस 2: 9-15

9 परंतु ज्याप्रमाणे पवि�त्र शास्त्र म्हणते,डोळ्यांनी पाविहले नाही, कानांनी ऐकले नाही, आणिण मनुष्याच्या 
अंत:करणाने जे उपजवि�ले नाही, ते दे�ाने त्याच्या�र प्रमे करणाऱ्यांसाठी तयार केले आहे.

10 परंतु दे�ाने ते आत्म्याच्या द्वारे आपणांस प्रकट केले आहे. कारण आत्मा हा प्रत्येक गोष्टीचा शौध घेतो, 
ए�ढेच नव्हे तर तो दे�ाच्या सखोलतेच्या गुप्ततेचाही शोध घेतो.

11 कारण मनुष्याच्या आत्म्याशिश�ाय त्या मनषु्याच्या गोष्टी ओळखणारा दुसरा कोण मनषु्य आहे? 
याप्रमाणेच दे�ाच्या आत्म्याशिश�ाय दे�ाचे वि�चार कोणीच ओळखू शकत नाही.

12 परंतु आम्हांला जगाचा आत्मा मिमळाला नाही, तर दे�ापासूनचा आत्मा मिमळाला आहे. यासाठी की, 
दे�ाने ज्या गोष्टी फुकट दिदल्या आहेत त्यांचे आम्हांला ज्ञान व्हा�े.

13 मान�ी ज्ञानाने शिशकवि�लेल्या शब्दांनी आम्ही या गोष्टी सांगत नाही, तर आत्म्याने शिशकवि�लेल्या शब्दांनी,
आध्यात्मित्मक शब्द उपयोगात आणून आध्यात्मित्मक गोष्टींचे स्पष्टीकरण करतो.

14 स्�ाभावि�क मनुष्य दे�ाच्या आत्म्याने प्रगट झालेल्या गोष्टी ग्रहण करीत नाही. कारण त्या त्याला 
मूखTपणाच्या आहेत. आणिण त्या त्याला समजत नाहीत, कारण त्यांची आध्यात्मित्मक रिरतीने पारख केली 
जाते.

15 परंतु आध्यात्मित्मक मनषु्य स�T गोष्ट पारखू शकतो कारण त्याची पारख करणे कोणालाही शक्य नसते, 
कारण पवि�त्र शास्त्र म्हणते.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि-श्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि-श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चसTमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. याकोब 1: 17

17 प्रत्येक उत्तम � परिरपूणT देणगी �रून येते. स्�गaय प्रकाश ज्याने विनमाTण केला त्या विपत्यापासून ती येते. 
आणिण ज्याच्या�र तारांगणाच्या हालचालीचा काहीही परिरणाम होत नाही, अशा विपत्यापासून ती देणगी 
येते.

2. मत्तय 4: 17 (येशू), 23

17 त्यो�ेळेपासून येशू उपदेश करू लागला � म्हणू लागला की, पश्चात्ताप करा, कारण स्�गाTचे राज्य ज�ळ 
आले आहे

23 येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन शिशकवि�ले � स्�गाTच्या राज्याची सु�ाताT
सांविगतली. येशूने लोकांचे स�T रोग � दुखणी बरी केली.

3. मत्तय 5: 1-3, 8, 20, 43-45

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

2 आणिण त्याने त्यांना शिशकवि�ण्यास सरु�ात केली. तो म्हणाला,
3 जे आत्म्याने दीन ते धन्य, कारण स्�गाTचे राज्य त्यांचे आहे.
8 जे अंत:करणाचे शुद्ध ते धन्य कारण ते दे�ाला पाहतील.
20 कारण मी तुम्हांस सांगतो की परूशी आणिण विनयमशास्त्राचे शिशक्षक यांच्या नीवितमत्त्�ापेक्षा तुमचे 

नीवितमत्त्� अमिधक चांगले असल्याशिश�ाय तमु्ही स्�गाTच्या राज्यात जाणारच नाही.
43 असे सांविगलते होते की, आपल्या शोजाऱ्या�र प्रेम करा अणिण आपल्या शत्रूचा दे्वष करा,असे तुम्ही 

ऐकले आहे.
44 पण मी तुम्हांला सांगतो, तुमच्या शत्रू�र प्रेम करा. तुमचे जे �ाईट करतात त्यांच्यासाठी प्राथTना करा.
45 जर तुम्ही असे कराल, तर तमु्ही तुमच्या स्�गाTतील विपत्याचे खरे पुत्र व्हाल. तुमचा विपता चांगल्या�र 

आणिण �ाईटा�र अशा दोघां�रही सूयT उगवि�तो. चांगल्या�रही आणिण �ाईटा�रही पाऊस पाडतो.

4. मत्तय 6: 19-21, 25 (घ्या), 32, 33

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि-श्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि-श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चसTमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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19 येथे पृथ्�ी�र स्�त:साठी संपत्ती साठ�ू नका. येथे कसर � जंग लागून वितचा नाश होईल. आणिण चोर घर 
फोडून ती चोरून नतील.

20 म्हणून स्�गाTत आपणासाठी संपत्ती साठ�ा.
21 जेथे तुमचे धन आहे तेथे तुमचे मनही लागेल.
25 म्हणुन मी तुम्हाला सांगतो की, काय खा�े आणिण काय प्या�े अशी आपल्या जी�ावि�षयी, किकं�ा काय 

पांघरा�े अशी आपल्या शरीरावि�षयी चिचंता करू नका. जी� अन्नापके्षा अमिधक महत्त्�ाचा आहे आणिण 
शरीर �स्त्रापेक्षा अमिधक महत्त्�ाचे आहे.

32 (स�T लोक ज्यांना दे� माहीत नाही, ते सुध्दा या गोष्टी मिमळवि�ण्याचा प्रयत्न करतात), काळजी करू 
नका. कारण तुमच्या स्�गाTतील विपत्याला तुम्हांला या गोष्टींची गरज आहे हे माहीत आहे.

33 तर पविहल्यांदा तुम्ही दे�ाचे राज्य � त्याचे नीवितमत्त्� मिमळवि�ण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे त्याबरोबर या स�T
गोष्टीही तमु्हांला मिमळतील.

5. मत्तय 8: 5-10, 13

5 येशू कफणTहूम शहरास गेला. जेव्हा त्याने शहरात प्र�ेश केला, तेव्हा एक सेनामिधकारी त्याच्याकडे 
आला

6 आणिण वि�नंती करू लागला की, प्रभु, माझा नोकर पक्षाघाताने खूपच त्रासलेला आहे � तो माझ्या घरात 
पडून आहे.

7 येशू त्याला म्हणाला, मी येऊन त्याला बरे करीन.
8 तेव्हा सेनामिधकारी म्हणाला, प्रभु, आपण माझ्या घरी या�े इतकी माझी योग्यता नाही. आपण फक्त शब्द

बोला म्हणजे माझा नोकर बरा होईल.
9 कारण मी स्�त: दुसऱ्या अमिधकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करतो आणिण माझ्या हाताखाली देखील अनेक

शिशपाई आहेत. मी एखाद्याला जा म्हणतो आणिण तो जातो आणिण दुसऱ्याला ये म्हटल्या�र तो येतो. मी 
माझ्या नोकराला अमूक कर असे सांगतो आणिण तो ते करतो.

10 येशूने जेव्हा हे ऐकले तेव्हा त्याला आश्चयT �ाटले आणिण जे त्याच्यामागुन चालत होते. त्यांना तो म्हणाला,
मी तुम्हांला खरे सांगतो, इस्राएलात इतका मोठा वि�श्वास असलेला एकही मनुष्य मला आढळला नाही.

13 मग येशू सेनामिधकाऱ्याला म्हणाला, जा, तू जसा वि�श्वास धरलास तसे होईल. आणिण त्याच क्षणी त्याचा 
नोकर बरा झाला.

6. मत्तय 18: 1-5

1 त्या�ेळस शिशष्य आले आणिण त्यांनी वि�चारले, स्�गाTच्या राज्यात स�ाTत महान कोण?
2 तेव्हा त्याने एका लहान बालकाला आपल्याज�ळ बोला�ून त्यांच्यामध्ये उभे केले,

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि-श्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि-श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चसTमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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3 आणिण म्हटले, ‘मी तुम्हांला खरे सांगतो, तुमच्यात बदल होऊन तमु्ही बालकासारखे झाल्याशिश�ाय 
स्�गाTच्या राज्यात जाणारच नाही.

4 म्हणून जो कोणी आपणांला या बालकासारखे लीन करतो तोच स्�गाTच्या राज्यात स�ाvहून महान आहे.
5 आणिण जो कोणी अशा एका लहान बालकाला माझ्या ना�ाने स्�ीकारतो, तो मला स्�ीकारतो.

7. लूक 17: 20, 21

20 एकदा, परुश्यांनी येशूला वि�चारले, दे�ाचे राज्य केव्हा येईल, त्याने त्यांना उत्तर दिदले, दे�ाच राज्य दृद्दय 
स्�रुपात येत नाही. लोक असे म्हणणार नाहीत की

21 ते येथे आहे! किकं�ा ते तेथे आहे! कारण दे�ाचे राज्य तुमच्यामध्ये आहे.

8. मत्तय 10: 1, 5 (से 3rd ,), 7 (म्हणून), 8

1 येशूने आपल्या बारा शिशष्यांना 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 नगरात प्र�ेश करू नका.

7 ... तमु्ही जाल तेव्हा हा संदेश जाहीर करा. स्�गाTचे राज्य ज�ळ आले आहे.
8 रोग्यांना बरे करा, मृतांना उठा�ा. कुष्ठरोग्यांना शुद्ध करा. भुते काढा, तमु्हांला फुकट मिमळाले आहे 

म्हणून फुकट द्या.

9. रोमकरांस 8: 28, 35, 37-39

28 आणिण आपणास माहीत आहे की, प्रत्येक गोष्टीत हेतूप्रमाणे आत्मा जे दे�ा�र प्रेम करतात � त्याच्या 
संकल्पाप्रमाणे बोलावि�लेले असतात त्यांच्यासह जे चांगले आहे ते करण्याचे काम करतो.

35 ख्रि-स्ताच्या प्रेमापासून आपणांस कोण �ेगळे करील? त्रास, कष्ट, छळ, भूक, नग्नता, संकटे किकं�ा 
तल�ारीने �ध हे �ेगळे करतील काय?

37 तरी या स�T गोष्टींमध्ये आम्ही ज्याने आम्हां�र प्रीवित केली त्याच्याद्वारे अत्यंत �ैभ�ी जय मिमळ�ीत 
आहोत.

38 कारण माझी खात्री आहे की, मरण किकं�ा जी�न, दे�दूत, अमिधकारी आत्मे हल्लीच्या किकं�ा 
भवि�ष्यकाळात,

39 येशूचे सामथ्यT, उंच किकं�ा खाली, जगात विनमाTण केलेली कुठलीही गोष्ट आपणांस दे�ाचे प्रमे जे 
ख्रि-स्तामध्ये आढळते त्यापासून �ेगळे करु शकणार नाही.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि-श्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि-श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चसTमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 587 : 25-27

स्�गT. सुसं�ाद; आत्म्याचे राज्य; दै�ी तत्त्�ानुसार शासन; अध्यात्म; आनदं आत्म्याचे �ाता�रण.

2. 291 : 13-18

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

3. 242 : 9-14

स्�गाTकडे जाण्याचा एकच मागT आहे, सुसं�ाद आहे आणिण दै�ी वि�ज्ञानातील ख्रि-स्त आपल्याला हा मागT 
दाख�तो. चांगले, दे� आणिण त्याचे प्रवितकिबंब याशिश�ाय - दुसरे कोणतेही �ास्त� जाणून घेणे - जी�नाचे दुसरे 
कोणतेही भान नसणे, आणिण तथाकशिथत �ेदना आणिण इदंि~यांच्या आनंदापेक्षा श्रेष्ठ होणे.

4. 275 : 10-24

त्याच्या वि�ज्ञानात असण्याचे �ास्त� आणिण [म समजून घेण्यासाठी,  आपण खरोखर जे काही आहे  त्या
स�ाvचे दै�ी तत्� म्हणून दे�ाला गणना करून सुरु�ात केली पाविहजे. आत्मा, जी�न, सत्य, प्रमे, एक म्हणून
एकत्र, आणिण दे�ासाठी शास्त्र�चनीय ना�े आहेत. स�T पदाथT, बुद्धी, शहाणपण, अत्मिस्तत्�, अमरत्�, कारण
आणिण परिरणाम  ईश्वराचे  आहेत.  हे  त्याचे  गुणधमT  आहेत,  अनंत  दै�ी  तत्त्�,  प्रमेाचे  शाश्वत प्रकटीकरण.
कोणतेही शहाणपण शहाणपणाचे नाही तर त्याची बुद्धी आहे. कोणतेही सत्य सत्य नाही, कोणतेही प्रेम संुदर
नाही, जी�न हे जी�न नाही परंतु दै�ी आहे; चांगले नाही, पण चांगले दे� देतो.

दै�ी तत्�मीमांसा,  जसे अध्यात्मित्मक समजातून प्रकट होते,  ते स्पष्टपणे दाख�ते की स�T काही मन आहे,
आणिण ते  मन म्हणजे दे�,  स�Tशशिक्तमान,  स�Tव्यापी,  स�Tज्ञान,  -  म्हणजे,  स�T  शक्ती,  स�T  उपस्थिस्थती,  स�T
वि�ज्ञान. म्हणून स�T काही प्रत्यक्षात मनाचे प्रकटीकरण आहे.

5. 339 : 7 (पासून)-10

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि-श्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि-श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चसTमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दे� स�Tस्� असल्यामुळे त्याच्या णिभन्नतेला जागा नाही. दे�, आत्मा, एकट्याने स�T विनमाTण केले आणिण त्याला 
चांगले म्हटले. म्हणून �ाईट, चांगल्याच्या वि�रुद्ध असणं, अ�ास्त� आहे आणिण ते दे�ाचे उत्पादन असू शकत 
नाही.

6. 130 : 9-14

�ास्तवि�कता दे�ाशी, दै�ी तत्त्�ाशी परिरपूणT सुसंगत आहे की नाही याबद्दल शंका घेणे मूखTपणाचे आहे, - 
जर वि�ज्ञान, जेव्हा समजले आणिण दाख�ले गेले, तर स�T मतभेद नष्ट करेल, - कारण तुम्ही कबूल करता की 
दे� स�Tशशिक्तमान आहे; कारण या कारणा�रून असे दिदसून येते की चांगले आणिण त्याच्या गोड सामंजस्यात 
स�T शक्ती आहे.

7. 323 : 24-6

ईश्वराची खरी कल्पना जी�न आणिण प्रेमाची खरी समज देते, वि�जयाची कबर लुटून टाकते, स�T पाप आणिण इतर
मने आहेत असा भ्रम दूर करते आणिण मृत्यूचा नाश करते.

ख्रि-श्चन सायन्सचे परिरणाम जे�ढे जाण�ले ते�ढे दिदसत नाहीत. हा सत्याचा "अजूनही छोटा आ�ाज" आहे. 
आपण एकतर या उच्चारापासून दूर जात आहोत किकं�ा आपण ते ऐकत आहोत आणिण �र जात आहोत. लहान 
मुलासारखे बनण्याची आणिण न�ीनसाठी जुने सोडून देण्याची इच्छा, प्रगत कल्पनेला ग्रहणक्षमता दशT�ते. 
खोट्या खुणा सोडल्याचा आनंद आणिण त्या गायब झाल्याचा आनंद - हा स्�भा� अंवितम सुसं�ाद विनमाTण 
करण्यास मदत करतो. इंदि~य आणिण आत्मशुद्धी हा प्रगतीचा पुरा�ा आहे. "धन्य अंतःकरणातील शुद्ध: कारण ते
दे�ाला पाहतील."

8. 322 : 26-5

पदाथाTच्या कस्थिल्पत जी�ना�रील वि�श्वासाचे तीक्ष्ण अनुभ�, तसेच आपली विनराशा आणिण अखंड संकटे 
आपल्याला थकलेल्या मुलांप्रमाणे दै�ी प्रेमाच्या बाहूंकडे �ळ�तात. मग आपण दै�ी वि�ज्ञानातील जी�न शिशकू 
लागतो. दूध सोडण्याच्या या प्रवि[येशिश�ाय, "शोधून तमु्ही दे� शोधू शकता का?" स्�तःची चूक दूर करण्यापके्षा 
सत्याची इच्छा करणे सोपे आहे. नश्वर ख्रि-श्चन वि�ज्ञानाची समज शोधू शकतात, परंतु ते त्यांच्यासाठी प्रयत्न 
केल्याशिश�ाय ख्रि-श्चन वि�ज्ञानातून तथ्ये गोळा करू शकणार नाहीत. या कलहात स�T प्रकारच्या चुका 
सोडण्याचा आणिण चांगल्याशिश�ाय दुसरी कोणतीही जाणी� न ठे�ण्याचा प्रयत्न असतो.

9. 122 : 1-7

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि-श्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि-श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चसTमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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भौवितक सं�ेदनांचा पुरा�ा अनेकदा अत्मिस्तत्त्�ाच्या �ास्तवि�क वि�ज्ञानाला उलट करतो, आणिण त्यामुळे 
वि�सं�ादाचे राज्य विनमाTण होते, - पाप, आजारपण आणिण मृत्यू यांना �ाटणारी शक्ती विनयुक्त करणे; परंतु 
जी�नातील महान तथ्ये, योग्यरिरत्या समजल्या गेलेल्या, त्रटुींच्या या वित्रकूटाचा पराभ� करतात, त्यांच्या 
खोट्या साक्षीदारांना वि�रोध करतात आणिण स्�गाTचे राज्य प्रकट करतात - पथृ्�ी�रील सुसं�ादाचे �ास्तवि�क 
राज्य.

10.   248 : 12-4

शिशल्पकार त्याची संकल्पना परिरपणूT करण्यासाठी संगमर�रीपासून त्याच्या मॉडेलकडे �ळतो. आपण 
स�T शिशल्पकार आहोत, वि�वि�ध रूपात काम करत आहोत, मोस्थिल्डंग आणिण मिचझलिलंग वि�चार करतो. 
नश्वर मनाच्या आधी मॉडेल काय आहे? ती अपूणTता, आनदं, दु:ख, पाप, दुःख आहे का? तमु्ही मत्यT 
मॉडेल स्�ीकारले आहे का? आपण त्याचे पुनरुत्पादन करत आहात? मग तुम्ही तमुच्या कामात दुष्ट 
शिशल्पकारांनी आणिण घृणास्पद प्रकारांनी पछाडलेले आहात. अपूणT आदशाTवि�षयी तुम्ही स�T 
मान�जातीकडून ऐकत नाही का? जग तुमच्या नजरेसमोर सतत धरून आहे. याचा परिरणाम असा 
आहे की तुम्ही त्या खालच्या नमुन्यांचे अनुसरण करण्यास, तुमचे जी�न-कायT मयाTदिदत करण्यास 
आणिण पदाथT मॉडेल्सची कोनीय रूपरेषा आणिण वि�कृती तुमच्या अनुभ�ात स्�ीकारण्यास जबाबदार 
आहात.

या�र उपाय म्हणून आपण प्रथम आपली नजर योग्य दिदशेने �ळ�ली पाविहजे आणिण मग त्या मागाTने 
चालले पाविहजे. आपण वि�चारात परिरपूणT मॉडेल तयार केले पाविहजे आणिण त्यांना सतत पहा�े, अन्यथा 
आपण ते कधीही भव्य आणिण उदात्त जी�नात कोरणार नाही. विनस्�ाथaपणा, चांगुलपणा, दया, न्याय, 
आरोग्य, पवि�त्रता, प्रमे - स्�गाTचे राज्य - आपल्यामध्ये राज्य करू द्या आणिण पाप, रोग आणिण मतृ्यू ते 
शे�टी नाहीसे होईपयvत कमी होतील.

चला वि�ज्ञान स्�ीकारूया, इंदि~य-साक्ष्यां�र आधारिरत स�T शिसद्धांत सोडून देऊ, अपूणT मॉडेल्स आणिण 
भ्रामक आदशT सोडून देऊ; आणिण म्हणून आपण एक दे�, एक मन, आणिण एक परिरपणूT, त्याच्या 
स्�तःच्या उत्कृष्टतेचे मॉडेल तयार करू या.

11.   339 : 20 (म्हणून)-25

मूर्तितंपूजक रोमच्या पौराणिणक कथेने दे�तेच्या अमिधक आध्यात्मित्मक कल्पनेला जन्म दिदला आहे, त्याचप्रमाणे
आपले भौवितक शिसद्धांत आध्यात्मित्मक कल्पनांना देतील, जोपयvत मयाTदिदत अनंताला, आजारपणाला 
आरोग्य, पापाला पवि�त्रतेला स्थान देत नाही, आणिण दे�ाचे राज्य "जसे स्�गाTत आहे तसे पथृ्�ी�र" येते.

12.   202 : 17-23

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि-श्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि-श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चसTमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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जेव्हा दे�ाचे राज्य पथृ्�ी�र येईल तेव्हा आपल्या यात्रेचे दिद�स कमी होण्याऐ�जी �ाढतील; कारण खरा मागT 
मृत्यूच्या ऐ�जी जी�नाकडे नेतो आणिण पथृ्�ी�रील अनुभ� त्रटुीची परिरमिमतता आणिण सत्याची असीम क्षमता 
प्रकट करतो, ज्यामध्ये दे� मान�ाला संपूणT पृथ्�ी�र प्रभुत्� देतो.

13.   573 : 29-2

विप्रय पीमिडतांनो, मनापासून घ्या, कारण हे अत्मिस्तत्�ाचे �ास्त� कधीतरी आणिण कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे 
नक्कीच प्रकट होईल. यापुढे �ेदना होणार नाहीत आणिण स�T अश्रू पुसले जातील. जेव्हा तुम्ही हे �ाचता तेव्हा 
येशूचे शब्द लक्षात ठे�ा, "दे�ाचे राज्य तमुच्या आत आहे." त्यामुळे ही आध्यात्मित्मक चेतना ही सध्याची शक्यता 
आहे.

दैविनक कतTव्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथTना

दररोज प्राथTना करणे हे या चचTमधील 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, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचTच्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रि-श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चचTमधील सदस्यांनी
दररोज स�T प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागाTने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथTना
करा�ी.

चचT मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि-श्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि-श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चसTमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�षय — �ास्त�

कतTव्याची सतकT ता

आ[मक  मानशिसक  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 चचTमधील प्रत्येक सदस्याचे कतTव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

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

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि-श्चन सायन्स चचTने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि-श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चसTमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


