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सोनेरी मजकूर:  विफलिलप्पैकरांस 4: 7

"जी शांवि  दे�ापासून ये े, जी शांवि  स�" मान�ी समजबुद्धीच्या पलीकडे आहे,  ी  ुमचे अं : करण � मन
ख्रि,स्  येशूमध्ये सुरक्षि0  ठे�ील."

उत्तरदायी �ाचन: यशया 45: 5, 6, 9, 12, 19, 22

5 मी परमेश्वर आहे मीच फक्त दे� आहे दुसरा कोणीही दे� नाही. मी  ुला �स्त्रे घा ली, पण  रीही 
 ू मला ओळख  नाहीस.

6 मी एकटाच दे� आहे. हे मी ह्या स�" गोष्टी कर ो, त्या�रून लोकांना कळेल. मीच परमेश्वर आहे, 
दुसरा कोणीही दे� नाही हे पू�Bपासून पक्षिCमेपय"  स�" लोकांना कळेल.

9 ह्या लोकांकडे पाहा  े त्यांच्या विनमा"त्याशीच �ाद घाली  आहे . माझ्याशी �ाद घालणाऱ्यांकडे 
पाहा.  े खापराच्या  ुकड्यासारखे आहे . कंुभार भांडे करण्यासाठी मऊ, ओला चिचखल �ापर ो
पण चिचखल त्याला  ू काय कर ोस? असे वि�चारी  नाही. विनर्मिमM ीला विनमा"त्याला प्रश्र्न 
वि�चारण्याची हिहMम  नस े. हे लोक त्या चिचखलासारखे आहे .

12 म्हणून पाहा! मी पृथ्�ी �  ी�र राहणारी स�" माणसे विनमा"ण केली. मी माझ्या हा ाने आकाश 
केले, आक्षिण मी आकाशा ील स�" सैन्यां�र हुकूम  ठे� ो.

19 मी परमेश्वर आहे. मी नेहमीच सत्य बोल ो. खऱ्या गोष्टीच मी सांग ो.
22 दूरदूरच्या ठिठकाणी राहणाऱ्या लोकांनी दे�ाचे अनुसरण करणे थांब�ले.  ुम्ही मला अनुसरा�े � 

स्� :चे र0ण करून घ्या�े. मीच दे�. दुसरा दे� नाही. मीच फक्त दे� आहे.

धडा उपदेश

हा बायबलचा धडा स्� ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि,Cन सायन्स चच"ने  यार केला हो ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या हिकMग जेम्स बायबलमधील 
वि\स्टिस्टकल कोटेशन्स आक्षिण ख्रि,Cन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्\प्चस"मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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बायबल पासून

1. नीवि सूते्र 23: 7 (से:)

7 कारण  ो जसा मना  वि�चार कर ो  साच  ो आहे

2. स् ोत्रसंविह ा 103: 1-4

1 झ्या आत्म्या परमेश्वराचा जयजयकार कर. माझ्या शरीराच्या प्रत्येक भागाला त्याच्या पवि�त्र ना�ाची 
स् ु ी करु दे.

2 माझ्या आत्म्या, परमेश्वराचा जयजयकार कर आक्षिण  ो खोखरच दयाळू आहे हे वि�सरु नकोस.
3 दे�ा, आम्ही केलेल्या स�" पापांबद्दल 0मा कर.  ो आमचे स�" आजार बरे कर ो.
4 दे� थडग्यापासून आमचे आयुष्य �ाच� ो आक्षिण  ो आम्हांला प्रेम आक्षिण सहानुभू ी दे ो.

3. 1 करिरMथकरांस 2: 1, 4, 5, 12, 13, 16 

1 म्हणून बंधूनो, जेव्हा मी  ुमच्याकडे आलो,  ेव्हा मी दे�ाचे रहस्यमय सत्य मान�ी ज्ञानाने हिकM�ा 
�कृ्तत्�कलेने सांगण्यासाठी आलो नाही.

4 माझे भाषण � संदेश हे मन �ळवि�णाऱ्या मान�ी ज्ञानाद्वारे ठिदलेले नव्ह े,  े आत्मा आक्षिण सामथ्य" 
यांचा पुरा�ा असलेले हो े.

5 यासाठी की,  ुमचा वि�श्वास मान�ी ज्ञाना�र नव्हे  र दे�ाच्या सामथ्य"�र असा�ा.
12 परं ु आम्हांला जगाचा आत्मा चिमळाला नाही,  र दे�ापासूनचा आत्मा चिमळाला आहे. यासाठी की, 

दे�ाने ज्या गोष्टी फुकट ठिदल्या आहे  त्यांचे आम्हांला ज्ञान व्हा�े.
13 मान�ी ज्ञानाने लिशकवि�लेल्या शब्दांनी आम्ही या गोष्टी सांग  नाही,  र आत्म्याने लिशकवि�लेल्या 

शब्दांनी, आध्यात्मित्मक शब्द उपयोगा  आणून आध्यात्मित्मक गोष्टींचे स्पष्टीकरण कर ो.
16 प्रभूचे मन कोण जाण ो, जो त्याला लिशक�ू शकेल? परं ु आमच्या ठायी ख्रि,स् ाचे मन आहे.

4. लूक 8: 40, 41, 42 (से 1st.), 49-56 (से :)

40 न ंर जेव्हा येशू पर  आला  ेव्हा लोकांनी त्याचे स्�ाग  केले, कारण  े स�" त्याची �ाट पाह  हो े.
41 त्याच�ेळी याईर ना�ाचा एक मनुष्य आला.  ेथील सभास्थानाचा  ो अचिधकारी हो ा. त्याने येशूच्या 

पाया पडून त्याला आपल्या घरी येण्याची वि�नवंि  केली.
42 कारण त्याला बारा �षाrची एक मुलगी हो ो आक्षिण  ी मरा�यास टेकली हो ी.येशू जा  अस ा 

लोकांची गदs झाली हो ी �  ो चेंगरला जा  हो ा.

हा बायबलचा धडा स्� ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि,Cन सायन्स चच"ने  यार केला हो ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या हिकMग जेम्स बायबलमधील 
वि\स्टिस्टकल कोटेशन्स आक्षिण ख्रि,Cन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्\प्चस"मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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49  ो हे बोल  अस ानाच कोणी  री सभास्थानाच्या अचिधकाया"च्या घरुन आले आक्षिण म्हणाले,  ुमची 
मुलगी मरण पा�ली आहे. आ ा गुरुजींना त्रास देऊ नका.

50 येशून हे ऐकले �  ो सभास्थानाच्या अचिधकाऱ्याला म्हणाला, क्षिभऊ नको, फक्त वि�श्वास ठे� आक्षिण  ी 
मरणा ून �ाचवि�ली जाईल.

51 जेव्हा येशू त्या घरी आला, त्याने आपणाबरोबर पेत्र, योहान, याकोब आक्षिण मुलीचे आई�डील 
यांच्यालिश�ाय कोणालाही आ  येऊ ठिदले नाही.

52 स�" लोक वि च्यासाठी रड  हो े. येशू म्हणाला, रडणे थांब�ा,  ी मेलेली नाही,  ी झोपे  आहे.
53 पण  े त्याला हसले. कारण त्यांना माही  हो े की  ी मेली आहे.
54 परं ु त्याने वि चा हा  धरला आक्षिण मोठ्याने म्हणाला, मुली, ऊठ!
55 मग,  ेव्हा वि चा आत्मा पुन्हा आला आक्षिण  ी लगेच उभी राविहली. न ंर त्याने वि ला खाण्यास 

देण्याची आज्ञा केली.
56  ेव्हा वि चे आई�डील आCया"ने थC झाले, परं ु जे घडले त्याबद्दल कोणालाही सांगू नका अशी त्याने

त्यांना आज्ञा केली.

5. माक"  9: 14 (से 2nd,), 17-19, 21-27

14 न ंर  े उरलेल्या लिशष्यांज�ळ आले,  ेव्हा त्यांना त्यांच्याभो� ी मोठा लोकसमुदाय ठिदसला आक्षिण 
विनयमशास्त्राचे लिश0क त्यांच्याशी �ाद घाली  हो े.

17 लोकां ील एकाने त्याला उत्तर ठिदले, गुरुजी, मी माझ्या मुलाला आपणकडे आणले. त्याला अशुद्ध 
आत्मा लागला असून  ो बोलू शक  नाही.

18 आक्षिण जेव्हा  ो त्याला धर ो  ेव्हा त्याला खाली आपट ो �  ोंडाला फेस आण ो, दा  चा� ो � 
न ंर  ाठ हो ो. मी आपल्या लिशष्यांना त्याला काढा�ायास सांविग ले परं ु  े काढू शकले नाही .

19 येशू त्यांना म्हणाला,  ुम्ही लोक वि�श्वास ठे�ी  नाही. मी  ुमचे कोठ�र सहन करू? मुलाला इकडे 
आणा.

21 न ंर येशूने त्याच्या �चिडलांना वि�चारले, विक ी काळ हा असा आहे? �डीलांनी उत्तर ठिदले, 
बाळपणापासून हा असा आहे.

22 पुष्कळदा ठार करण्यासाठी  ो त्याला अग्नी  हिकM�ा पाण्या  टाकी  असे. परं ु आपण काही कर  
असाल  र आम्हां�र दया करा. आक्षिण आम्हांला मद  करा.

23 येशू त्याला म्हणाला,  ू म्हणालास  ुम्हांला काही  री करणे शक्य असेल  र, परं ु जो वि�श्वास ठे� ो 
त्या मनुष्याला स�" काही शक्य अस े.

24  ेव्हा लागलेच मुलाचे �डील मोठ्याने ओरडून म्हणाले, मी वि�श्वास धर ो, माझा अवि�श्वास 
घाल�ण्यास मद  करा.
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25 येशूने लोकसमुदाय त्याच्याकडे धा�ा  ये  आहे असे पाविहले  ेव्हा येशू त्या अशुद्ध आत्म्याला 
धमका�ून म्हणाला, अरे याला मुके बविहरे करणाऱ्या आत्म्या मी  ुला आज्ञा कर ो की, याच्या ून 
बाहेर नीघ आक्षिण पुन्हा कधीही याच्या  लिशरू नको.

26 न ंर  ो अशुद्ध आत्मा हिकMचाळला � मुलाला अगदी विपळ�टून बाहेर विनघाला. मुलगा मृ ासारखा 
झाला आक्षिण लोकांना �ाटले,  ो मेला.

27 परं ु येशूने त्याला हा ास धरून त्याच्या पाया�र उभे केले. आक्षिण मुलगा उभा राविहला.

6. इविफसकरांस 4: 1-7, 13-15, 22-24

1 णून मी, जो प्रभूमधील कैदी, (दास)  ो  ुम्हांला वि�न ंी कर ो, दे�ाकडून  ुम्हाला जे पाचारण झालेले
आहे, त्याला शोभेल अशा प्रकारे राहा.

2 नेहमी नम्र ा, सौम्य ा दाख�ा. आक्षिण सहनशील ेने एकमेकांबरोबर प्री ीने राहा.
3 शां ीच्या बंधनाने आत्म्याचे ऐक्य राखण्यासाठी प्रत्येक गोष्टी  प्रयत्न करा.
4 एक शरीर � एकच आत्मा आहे. ज्याप्रमाणे  ुम्हालाही एकाच आशे  सहभागी होण्यास बोलावि�ले 

हो े.
5 एक प्रभु, एक वि�श्वास, एक बास्टिप् स्मा,
6 एक दे� आक्षिण विप ा जो स�ाrचा मालक आहे. जो प्रत्येक गोष्टीद्वारे काय" कर ो आक्षिण जो प्रत्येका  

आहे,
7 ख्रि,स् ाच्या दानाच्या मोजमापाप्रमाणे आपणांस प्रत्येकाला कृपेचे वि�शेष दान ठिदले आहे.
13 आम्हा स�ाrना आमच्या विपत्या ील एकत्�ापणामुळे वि�श्वासाची आक्षिण दे�ाच्या पुत्रावि�षयीच्या ज्ञानाची

जाणी� हो े आक्षिण पूण"त्�ाची जी परिरमाणे ख्रि,स् ाने आणली आहे  त्या उच्च ेपयr  पोहोंचून 
परिरपक्� मनुष्य होण्यासाठी आमची �ाढ हो े.

14 हे असे आहे म्हणून यापूढे आपण लहान बाळकासारखे नसा�े. म्हणजे माणसांच्या कपटाने त्यांची 
लबाडी जी कपटयोजनेला महत्त्� दे े, अशा प्रत्येक नव्या लिशक�णुकीच्या �ाऱ्याने  ुमचे माग" लाटांनी
इकडे वि कडे हेलका�णारे होऊ नये 

15 त्याऐ�जी आपण पे्रमाने सत्य बोला�े आक्षिण प्रत्येक मागा"ने ख्रि,स् ासारखे होण्यासाठी �ाढा�े ख्रि,स्  
हा मस् क आहे.

22  ुमच्या पू�~च्या जी�नावि�षयी,  ुम्हांला  ुमच्या जुन्या मनुष्यापासून सुटका करुन घेण्यास लिशकवि�ले 
हो े, जो मनुष्य फस�णुकीच्या इच्छेने अशुद्ध झाला आहे.

23 यासाठी  ुम्ही अं :करणामध्ये � आत्म्या  न�े केले जा�े आक्षिण
24 न�ा मनुष्य  ुम्ही धारण करा�ा, जो दे�ाप्रमाणे विनमा"ण केलेला आहे.
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वि\स्टिस्टकल कोटेशन्स आक्षिण ख्रि,Cन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्\प्चस"मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�ज्ञान आक्षिण आरोग्य

1. 469 : 12-20

प्रश्न:- मन म्हणजे काय?

उत्तर:- मन हा दे� आहे. त्रुटीचा संहारक हे महान सत्य आहे की दे�, चांगले, एकमात्र मन आहे आक्षिण अनं  
मनाच्या वि�रुद्ध वि�रुद्ध कल्पिल्प  - ज्याला शै ान हिकM�ा �ाईट म्हण ा  - मन नाही, सत्य नाही, परं ु बुद्धिद्धमत्ता 
हिकM�ा �ास् वि�क ा नसलेली चूक आहे. एकच मन असू शक े, कारण एकच दे� आहे; आक्षिण जर नश्वरांनी 
इ र कोणत्याही मनाचा दा�ा केला नाही आक्षिण दुसरे कोण ेही स्�ीकारले नाही,  र पाप अज्ञा  असेल.

2. 151 : 23-5

दै�ी मन ज्याने मनुष्याला बन�ले  े स्� ःची प्रवि मा आक्षिण समान ा राख े. मान�ी मन हे दे�ाच्या वि�रोधा  
आहे आक्षिण सेंट पॉलने घोविष  केल्याप्रमाणे  े थांब�ले पाविहजे. जे खरोखर अत्मिस् त्�ा  आहे  े दै�ी मन 
आक्षिण त्याची कल्पना आहे आक्षिण या मनामध्ये संपूण" अत्मिस् त्� सुसं�ादी आक्षिण शाश्व  आढळ े. सरळ 
आक्षिण अरंुद माग" म्हणजे ही �स् ुल्पिस्थ ी पाहणे आक्षिण मान्य करणे, या शक्तीला बळी पडणे आक्षिण सत्याच्या 
न ेृत्त्�ाचे अनुसरण करणे.

 े नश्वर मन नश्वर शरीराच्या प्रत्येक अ�य�ा�र राज्य करण्याचा दा�ा कर े, आमच्याकडे जबरदस्  पुरा�े 
आहे . परं ु हे  थाकलिथ  मन ही एक चिमथक आहे, आक्षिण स्� ःच्या संम ीने सत्याला बळी पडा�े.  ो 
राजाचा राजदंड धारण करेल, परं ु  ो शक्तीहीन आहे. अमर दै�ी मन त्याचे स�" कलिथ  सा�"भौमत्� काढून 
घे े आक्षिण नश्वर मनाला स्� ःपासून �ाच� े.

3. 460 : 5-13

आमची मन-उपचार प्रणाली स�" अत्मिस् त्�ाच्या स्�रूपाच्या आक्षिण साराच्या आशंका�र आधारिर  आहे - दै�ी 
मन आक्षिण प्रेमाच्या आ�श्यक गुणां�र. त्याची फाम"सी नैवि क आहे, आक्षिण वि चे औषध बौद्धिद्धक आक्षिण 
आध्यात्मित्मक आहे, जरी शारीरिरक उपचारांसाठी �ापरले जा े.  रीही मेटाविफद्धिजक्सचा हा स�ा"  मूलभू  
भाग समजून घेणे आक्षिण प्रदर्शिशM  करणे स�ा"  कठीण आहे, कारण भौवि क वि�चारांसाठी स�" भौवि क आहे, 
जोपयr  असे वि�चार आत्म्याद्वारे दुरुस्  हो  नाही .

4. 398 : 1-15
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वि\स्टिस्टकल कोटेशन्स आक्षिण ख्रि,Cन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्\प्चस"मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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कधीकधी येशूने एखाद्या रोगाला ना�ाने बोला�ले, जसे की  ो अपस्मार झालेल्या मुलाला म्हणाला, " ू मुका 
आक्षिण बविहरा आत्मा, मी  ुला आज्ञा दे ो, त्याच्या ून बाहेर ये आक्षिण त्याच्यामध्ये यापुढे प्र�ेश करू नकोस." 
हे जोडले आहे की "आत्मा [त्रुटी] ओरडला, आक्षिण त्याला फाडून टाकला आक्षिण त्याच्या ून बाहेर आला, 
आक्षिण  ो मेल्यासारखा हो ा," - हा आजार भौवि क नव्ह ा याचा स्पष्ट पुरा�ा. ही उदाहरणे अध्यात्मित्मक 
जी�न-विनयमांच्या लोकविप्रय अज्ञानासाठी जी स�ल ी द्यायला  यार हो ी  ी दाख� ा . बऱ्याचदा त्याने बरे
झालेल्या चिडस्टेंपरला ना� ठिदले नाही. सभास्थानाच्या अचिधप ीच्या मुलीला, द्धिजला त्यांनी मृ  म्हटले पण 
द्धिजच्याबद्दल  ो म्हणाला, " ी मेलेली नाही, पण झोपली आहे,"  ो फक्त म्हणाला, "मुली, मी  ुला सांग ो, 
ऊठ!" �ाळलेल्या हा ाने पीचिड  व्यक्तीला  ो म्हणाला, " ुझा हा  पुढे कर," आक्षिण  ो "दुसऱ्यासारखा 
पूण"पणे बरा झाला."

5. 230 : 1-10

जर आजार खरा असेल  र  ो अमरत्�ाचा आहे; सत्य असल्यास,  ो सत्याचा एक भाग आहे. सत्याची 
गुण�त्ता हिकM�ा ल्पिस्थ ी नष्ट करण्याचा  ुम्ही ड्रग्ससह हिकM�ा त्यालिश�ाय प्रयत्न कराल का? परं ु जर आजारपण
आक्षिण पाप हे भ्रम आहे ,  र या नश्वर स्�प्ना ून हिकM�ा भ्रमा ून जागृ  होणे आपल्याला आरोग्य, पवि�त्र ा 
आक्षिण अमरत्� प्राप्  करेल. हे प्रबोधन म्हणजे ख्रि,स् ाचे कायमचे येणे, सत्याचे प्रग  स्�रूप, जे चूक काढून 
टाक े आक्षिण आजारी लोकांना बरे कर े. हे मो0 आहे जे दे�ाद्वारे प्राप्  हो े, दै�ी  त्त्�, प्रेम, जसे की येशूने 
दाख�ले आहे.

6. 166 : 3-7

माणूस जसा वि�चार कर ो  साच  ो आहे. मन हे स�" काही जाण� े, कृ ी कर े हिकM�ा कृ ी  अडथळा 
आण े. याकडे दुल"0 करून, हिकM�ा त्याच्या विनविह  जबाबदारीपासून संकुचिच  झाल्यामुळे, उपचार 
करण्याचा प्रयत्न चुकीच्या बाजूने केला जा ो आक्षिण त्यामुळे शरीरा�रील जाणी�पू�"क विनयंत्रण गमा�ले 
जा े.

7. 71 : 1-20

काहीही �ास् वि�क आक्षिण शाश्व  नाही, - आत्मा काहीही नाही - परं ु दे� आक्षिण त्याची कल्पना. �ाईटाला 
�ास् � नस े.  ी व्यक्ती, स्थान हिकM�ा �स् ू नाही,  र  ी के�ळ एक श्रद्धा, भौवि क अथा"चा भ्रम आहे.

स�" �ास् वि�क ेची ओळख, हिकM�ा कल्पना, अन ंकाळ चालू राह े; परं ु आत्मा, हिकM�ा स�ाrचे दै�ी  त्�, 
आत्म्याच्या विनर्मिमM ीमध्ये नाही. आत्मा हा आत्मा, दे�, सज"नशील, शालिस , मया"ठिद  स्�रूपाच्या बाहेर 
असीम  त्त्�ाचा समानाथ~ आहे, ज्याचे स्�रूप के�ळ प्रवि हिबMविब  कर े.

हा बायबलचा धडा स्� ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि,Cन सायन्स चच"ने  यार केला हो ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या हिकMग जेम्स बायबलमधील 
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आपले डोळे बंद करा, आक्षिण आपण स्�प्न पाहू शक ा की आपण एक फूल पाह  आहा  - की आपण 
त्याला स्पश" कर ा आक्षिण �ास घे ा. अशा प्रकारे  ुम्ही लिशकाल की फूल हे  थाकलिथ  मनाचे उत्पादन आहे, 
पदाथा"पे0ा वि�चारांची विनर्मिमM ी आहे.  ुमचे डोळे पुन्हा बंद करा आक्षिण  ुम्हाला लँडस्केप, पुरुष आक्षिण स्क्रिस्त्रया 
ठिदसू शक ा . अशा प्रकारे  ुम्ही लिशक ा की याही प्रवि मा आहे , ज्या नश्वर मन धारण कर ा  आक्षिण 
वि�कलिस  हो ा  आक्षिण जे मन, जी�न आक्षिण बुद्धीचे अनुकरण कर ा . स्�प्नां ून  ुम्ही हे देखील लिशक ा की
नश्वर मन हिकM�ा पदाथ" हे दे�ाची प्रवि मा हिकM�ा समान ा नाही आक्षिण  े अमर मन पदाथा"  नाही.

8. 205 : 32-9

जेव्हा आपण परमात्म्याशी आपला संबंध पूण"पणे समजून घे ो,  ेव्हा आपल्याला त्याच्यालिश�ाय दुसरे 
कोण ेही मन असू शक  नाही, - दुसरे कोण ेही प्रेम, शहाणपण हिकM�ा सत्य नाही, जी�नाची दुसरी 
कोण ीही भा�ना नाही आक्षिण पदाथ" हिकM�ा त्रुटीच्या अत्मिस् त्�ाची जाणी� नाही.

मान�ी इच्छेची शक्ती के�ळ सत्याच्या अधीन राहूनच �ापरली पाविहजे; अन्यथा  े विनण"याची ठिदशाभूल करेल 
आक्षिण खालच्या प्र�ृत्तींना मुक्त करेल. मनुष्या�र राज्य करण्याचा हा आध्यात्मित्मक जाक्षिण�ेचा प्रां  आहे. 
भौवि क, चुकीचे, मान�ी वि�चार शरीरा�र आक्षिण त्याद्वारे दोन्ही हानीकारकपणे काय" कर ा .

9. 276 : 1-11

एक दे�, एक मन, आजारी लोकांना बरे करणारी शक्ती उलगडून दाख� े आक्षिण पवि�त्र शास्त्रा ील या 
�चनांची पू " ा कर े, "मी  ुला बरे करणारा परमेश्वर आहे," आक्षिण "मला खंडणी चिमळाली आहे." जेव्हा 
दै�ी आज्ञा समजल्या जा ा ,  ेव्हा  े सह�ासाचा पाया उलगड ा , ज्यामध्ये एक मन दुसऱ्याशी युद्ध कर 
नाही, परं ु स�ाrचा एक आत्मा, दे�, एक बुद्धिद्धमान स्त्रो  आहे, शास्त्र�चनाच्या आजे्ञनुसार: "हे मन आपल्या
मना  असू द्या.  ू, जो ख्रि,स्  येशूमध्येही हो ास." मनुष्य आक्षिण त्याचा विनमा" ा दै�ी वि�ज्ञानामध्ये 
परस्परसंबंचिध  आहे  आक्षिण �ास् वि�क चे ना के�ळ ईश्वराच्या गोष्टींबद्दल जाण े.

10.    497 : 24 (आक्षिण)-27

आक्षिण आम्ही जागृ  राहण्याचे �चन दे ो, आक्षिण  े मन आमच्यामध्ये असा�े जे ख्रि,स्  येशूमध्ये देखील हो े; 
जसे आपण इ रांशी �ागू इल्पिच्छ ो  से  े आपल्याशी करा�े; आक्षिण दयाळू, न्यायी आक्षिण शुद्ध असणे.

हा बायबलचा धडा स्� ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि,Cन सायन्स चच"ने  यार केला हो ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या हिकMग जेम्स बायबलमधील 
वि\स्टिस्टकल कोटेशन्स आक्षिण ख्रि,Cन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्\प्चस"मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दैविनक क "वे्य

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 आक्षिण प्री ी यांचे राज्य स्थाविप  व्हा�े आक्षिण माझ्यापासून स�" पापां�र राज्य करु द्या;
आक्षिण  ुझे शब्द स�" मान�जा ीचे स्नेह समृद्ध करु आक्षिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच" मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हे ू � कृ ींचा विनयम

द मदर चच"च्या सदस्यांच्या हे ू हिकM�ा कृ ीबद्दल �ैरभा� हिकM�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन
देऊ नये. वि�ज्ञाना  दै�ी  प्रेम एकट्यान े माणसा�र राज्य कर े;  आक्षिण एक ख्रि,Cन �ैज्ञाविनक प्रेमा  गोड
सुवि�धांना प्रवि हिबMविब  कर े, पापाची हिनMदा कर े, खरा बंधु ा, दानशूरपणा आक्षिण 0मा यामध्ये. या चच"मधील
सदस्यांनी दररोज स�" प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले,  भवि�ष्य सांगण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  हिनMदा
करण्यापासून,  समुपदेशना ून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  हिकM�ा  चुकीच्या  मागा"न े प्रभावि�  होण्यापासून
�ाचण्यासाठी प्राथ"ना करा�ी.

चच" मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पंथ. 1

क "व्याची स क"  ा

आ\मक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध दररोज स्� :  चा  बचा�  करणे,  आक्षिण दे�,  त्याचा  ने ा  आक्षिण
मान�जा ीबद्दल त्याच्या जबाबदा . �्या वि�सरणे हिकM�ा दुल"0 करणे हे या चच"मधील प्रत्येक सदस्याचे क "व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

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

_____________________

हा बायबलचा धडा स्� ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि,Cन सायन्स चच"ने  यार केला हो ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या हिकMग जेम्स बायबलमधील 
वि\स्टिस्टकल कोटेशन्स आक्षिण ख्रि,Cन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्\प्चस"मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


