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सोनेरी मजकूर:  स्र्ताोत्रसंवि%र्ताा 27 : 11

"परमेश्वरा, मला शत्रू आ%ेर्ता म्%णून र्ताू मला र्ताुझे मार्ग� शिशक�. मला योग्य र्गोष्टी करायला शिशक�."

उत्तरदायी �ाचन: स्र्ताोत्रसंवि%र्ताा 27 : 1, 3-5, 8, 13, 14 

1 परमेश्वरा, र्ताू माझा प्रकाश आ%ेस आणिण माझा र्ताारणारा आ%ेस. मला कुणाची%ी भीर्ताी बाळर्गायला
नको. परमेश्वरच माझी आयुष्यभराची सुरणिक्षर्ता जार्गा आ%े. म्%णून मी कुणाला%ी भीर्ता ना%ी.

3 परंर्ताु माझ्या सभो�र्ताी सैन्य असले र्तारी मी घाबरणार ना%ी. युध्दार्ता लोकांनी माझ्या�र %ल्ला केला 
र्तारी मी घाबरणार ना%ी. का? कारण माझा परमेश्वरा�र वि�श्वास आ%े.

4 मला परमेश्वराज�ळ फक्त एकाच र्गोष्टीची मार्गणी करायची आ%े. मला %े मार्गायचे आ%े, मला 
आयुष्यभर परमेश्वराच्या मंदिदरार्ता बसू द्या म्%णजे मी परमेश्वराचे सौंदय� बघेन आणिण त्याच्या 
राज�ाड्याला भेट देईनं.

5 मी संकटार्ता सापलो की परमेश्वर माझे रक्षण करील. र्ताो मला त्याच्या र्तांबूर्ता लप�ेल र्ताो मला 
त्याच्या सुरणिक्षर्ता जार्गी नईेल.

8 परमेश्वरा मला र्ताुझ्याशी बोलायचे आ%े. मला अर्गदी माझ्या ह्दयार्ताून र्ताुझ्याशी बोलायचे आ%े. 
परमेश्वरा, मी र्ताुझ्यासमोर र्ताुझ्याशी बोलायला आलो आ%े.

13 मला खरोखरच असा वि�श्वास �ाटर्ताो की मरण्याआधी मला परमेश्वराचा चांरु्गलपणा दिदसेल.
14 परमेश्वराच्या मदर्ताीची �ाट बघ. सामर्थ्यय��ान आणिण धीट %ो � परमेश्वराच्या मदर्ताीची �ाट प%ा.

धा उपदेश

बायबल पासून

%ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्लेनविफल् ख्रिPश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला %ोर्ताा. मरॅी बेकर एी यांनी शिलवि%लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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1. स्र्ताोत्रसंवि%र्ताा  36: 5, 6

5 परमेश्वरा, र्ताुझे खरे प्रेम आकाशापेक्षा%ी उत्तुंर्ग आ%े. र्ताुझी इमानदारी ढर्गांपके्षा उंच आ%े.
6 परमेश्वरा र्ताुझा चांरु्गलपणा स�ा�र्ता उंचप��र्ताापेक्षा%ी उंच आ%े र्ताुझा न्यायीपणा स�ा�र्ता खोल, समदु्रापके्षा%ी 

खोल आ%े. परमेश्वरा र्ताू मनुष्याला आणिण प्राण्यांना �ाच�र्ताोस.

2. स्र्ताोत्रसंवि%र्ताा  55 : 22

22 माझे शत्रू र्गो बोलण्यार्ता पटाईर्ता आ%ेर्ता. र्ताे शांर्ताीवि�षयी बोलर्ताार्ता आणिण प्रत्यक्षार्ता मात्र युध्दाच्या 
योजना आखर्ताार्ता.

3. विनर्ग�म 17: 1-6, 8-13

1 स�� इस्राएल लोक सीनच्या रानार्ताून एकत्र प्र�ास करर्ता रे्गले, परमेश्वराने त्यांना आज्ञा केल्याप्रमाणे र्ताे 
दिठकदिठकाणाहून प्र�ास करर्ता रफीदीम येथे रे्गले आणिण त्यांनी र्ताेथे र्ताळ दिदला; र्ताेथे त्यांना प्या�यास 
पाणी नव्%र्ताे.

2 र्ताेव्%ा इस्राएल लोक मोशेवि�रुद्ध उठले � त्याच्याशी भांू लार्गले. र्ताे म्%णाले, आम्%ाला प्या�यास पाणी
दे. मोशे त्यांना म्%णाला, र्तामु्%ी माझ्यावि�रुद्ध का उठला आ%ार्ता? र्ताुम्%ी परमेश्वराची परीक्षा का पा%ार्ता 
आ%ार्ता?

3 परंर्ताु लोक र्ता%ानेने कासा�ीस झाले %ोर्ताे म्%णून र्ताे मोशेके कुरकुर करीर्ताच रावि%ले; र्ताे म्%णाले, र्ताू 
आम्%ाला डिमसर देशार्ताून बा%ेर का आणलेस? आमची मुलेबाळे, रु्गरेढोरे यांना पाण्या�ाचून 
मारण्यासाठी र्ताेथून आम्%ाला र्ताू येथे आणलेस काय?

4 र्ताेव्%ा मोशे परमेश्वराके धा�ा करून म्%णाला, मी ह्या लोकांना काय करु? र्ताे मला ठार मारा�यास 
उठले आ%ेर्ता.

5 परमेश्वर मोशेला म्%णाला, र्ताू इस्राएल लोकांपुढे जा. त्यांच्यापैकी का%ी �ीलधारी म्%णजे पुढारी 
माणसे र्ताुजबरोबर घे. नाईल नदीच्या पाण्या�र र्ताू जी काठी आपटली %ोर्ताीस र्ताी र्ताू र्ताुझ्याबरोबर घे.

6 %ोरेब ोंर्गरा�रील एका खका�र म्%णजे शिसनाय ोंर्गरा�रील एका खका�र मी र्ताुझ्या पुढे उभा 
रा%ीन, त्या खका�र र्ताी आपट म्%णजे त्या खकार्ताून पाणी बा%ेर येईल. मर्ग लोकांनी र्ताे 
प्या�े.”मोशेने %े स�� केले आणिण इस्राएल लोकांच्या �डिलधाऱ्या माणसांनी म्%णजे पुढाऱ्यांनी र्ताे 
पावि%ले.

8 रविफदीम येथे अमालेकी लोक इस्राएल लोकां�र चालून आले आणिण त्यांनी त्यांच्याशी लढाई केली.
9 र्ताेव्%ा मोशे य%ोश�ाला म्%णाला, का%ी लोकांना विन� � त्यांना घेऊन उद्या अमालेकांशी लढाई कर; 

दे�ाने मला दिदलेली काठी %ार्ताार्ता धरून मी टेकीच्या मार्थ्यया�र उभा रा%ीन.
10 य%ोश�ाने मोशेची आज्ञा मानली � त्याप्रमाणे दुसऱ्या दिद�शी र्ताो अमालेकी लोकांवि�रुद्ध लढा�यास 

रे्गला त्या�ेळी मोशे,अ%रोन � हूर %े टेकीच्या मार्थ्यया�र रे्गले.

%ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्लेनविफल् ख्रिPश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला %ोर्ताा. मरॅी बेकर एी यांनी शिलवि%लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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11 जेव्%ा मोशे %ार्ता �र करी र्ताेव्%ा लढाईर्ता इस्राएलाची सरशी %ोई; परंर्ताु जेव्%ा र्ताो %ार्ता खाली करी र्ताेव्%ा 
विपछे%ाट %ोई.

12 का%ी �ेळाने मोशेचे %ार्ता थकून रे्गले. मोशे बरोबर असलेल्या लोकांना मोशेचे %ार्ता �र धरून 
ठे�ण्यासाठी का%ी मार्ग� शोधा�याचा %ोर्ताा. म्%णून त्यांनी मोशेला बसण्याकरिरर्ताा मोठा दर्ग त्याच्या 
खाली ठे�ला; नरं्तार एका बाजूने अ%रोन � दुसऱ्या बाजूने हूर यांनी आधार देऊन मोशेचे %ार्ता सूय� 
मा�ळेपयmर्ता र्तासेच �र धरून ठे�ले.

13 र्ताेव्%ा य%ोश�ाने या लढाईर्ता र्ताल�ारीच्या धारेने अमालेकांचा पराभ� केला.

4. अन�ुाद 34 : 7

7 मोशे �ारला र्ताेव्%ा एकशे�ीस �षा�चा %ोर्ताा. र्ताेव्%ा%ी त्याची र्ताब्बेर्ता ठणठणीर्ता %ोर्ताी � दृष्टी चांर्गली %ोर्ताी.

5. 2 शमु�ेल 22 : 33-35, 37, 40 (ला:), 50

33 दे� माझा मजबूर्ता दुर्ग� आ%े. सास्टित्�क लोकांना र्ताो आपल्या मार्गा�ने नेर्ताो.
34 दे� मला %रणासारखे �ेर्गाने पळण्यास मदर्ता करर्ताो. र्ताो मला आत्मवि�श्वास देर्ताो उच्च स्थाना�र र्ताो मला

अढक ठे�र्ताो.
35 युध्दकलेर्ता र्ताो मला र्तारबेज बन�र्ताो त्यामुळे माझे बाहू भक्कम धनुष्याने शिशरसंधान करु शकर्ताार्ता.
37 माझ्या पायांर्ता बळ दे म्%णजे मी न अखळर्ताा र्तााठ चालू शकेन.
40 दे�ा, युध्दार्ता र्ताू मला �रचढ केलेस.
50 म्%णून मी राष्ट्राराष्ट्रामंध्ये आभारपू��क र्ताुझी स्र्ताुविर्तास्र्ताोत्रे र्गाईन. र्ताुझे नामसंकीर्ता�न करीन.

6. मत्तय 4: 23, 24

23 और यीशु सारे र्गलील में विफरर्ताा हुआ उन की सभाओं में उपदेश करर्ताा और राज्य का सुसमाचार प्रचार 
करर्ताा, और लोर्गों की %र प्रकार की बीमारी और दुब�ल्र्ताा को दूर करर्ताा र%ा।

24 और सारे सूरिरया में उसका यश फैल र्गया; और लोर्ग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारिरयों 
और दुखों में जकडे़ हुए थे, और जिजन में दुष्टात्माए ंथीं और डिमर्गz �ालों और झोले के मारे हुओं को 
उसके पास लाए और उस ने उन्%ें चंर्गा विकया।

7. मत्तय 5: 1, 2

1 येशूने र्ताेथे पुष्कळ लोक पावि%ले. म्%णून येशू ोंर्गरा�र रे्गला आणिण खाली बसला, मर्ग त्याचे शिशष्य 
त्याच्याज�ळ आले.

2 आणिण त्याने त्यांना शिशकवि�ण्यास सरु�ार्ता केली. र्ताो म्%णाला,

8. मत्तय 11: 28-30

%ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्लेनविफल् ख्रिPश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला %ोर्ताा. मरॅी बेकर एी यांनी शिलवि%लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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28 जे थकलेले � ओझ्याने लादलेले असे स�� र्तामु्%ी मजके या आणिण मी र्तामु्%ांला वि�श्रांविर्ता देईन.
29 माझे जू आपणां�र घ्या, माझ्यापासून शिशका, म्%णजे र्तामुच्या आत्म्यास वि�श्रावंिर्ता डिमळेल.
30 कारण माझे जू सोपे आ%े आणिण माझे ओझे %लके आ%े.

9. प्रेविषर्ताांचीं कृत्यें 9: 36-41

36 यापो श%रार्ता येशूची एक शिशष्या रा%र्ता %ोर्ताी. र्ताीचे ना� र्ताविबथा %ोर्ताे र्ताी ने%मी लोकांसाठी चांर्गली कामे 
करीर्ता असे. र्गरीबांना दानधम� करीर्ता असे.

37 जेव्%ा पते्र लोदमध्ये %ोर्ताा. र्ताेव्%ा र्ताविबथा आजारी पली � मेली. त्यांनी विर्ताचे शरीर धुर्ताले � र्ताे 
माी�रच्या एका खोलीर्ता ठे�ले.

38 यापो येथीला अनुयायांनी ऐकले की, पेत्र लोदमध्ये आ%े. म्%णून त्यांनी दोन माणसे पाठवि�ली. त्यांनी 
त्याला कि�ंनविर्ता केली. र्ताे म्%णाले, त्�रा करा, आमच्याके ल�कर या!

39 पेत्र र्तायार झाला � त्यांच्याबरोबर रे्गला. जेव्%ा र्ताो र्ताेथे पो%ोचला र्ताेव्%ा त्यांनी त्याला माी�रच्या खोलीर्ता 
नेले. स�� वि�ध�ा स्क्रिस्त्रया पेत्राभो�र्ताी उभ्या रावि%ल्या. त्या रर्ता %ोत्या. दुक� स जिज�ंर्ता असर्तााना जे कपे 
� झरे्ग विर्ताने र्तायार केले %ोर्ताे र्ताे त्यांनी पेत्राला दाख�ले.

40 पेत्राने खोलीर्ताील स�ाmना बा%ेर काढले. त्याने रु्गघे टेकून प्राथ�ना केली. आणिण दुक� सच्या शरीराके 
�ळून र्ताो म्%णाला, र्ताविबथा ऊठ! र्ताेव्%ा विर्ताने ोळे उघले, जेव्%ा विर्ताने पते्राला पा%ीले र्ताेव्%ा र्ताी उठून 
बसली.

41 त्याने विर्ताला आपला %ार्ता देऊन उभे रा%ण्यास मदर्ता केली, नरं्तार त्याने वि�श्वासणाऱ्यांना आणिण वि�ध�ा 
स्क्रिस्त्रयांना खोलीमध्ये बोलावि�ले. त्याने र्ताविबथाला त्यांना दाख�ले, र्ताी जिज�ंर्ता %ोर्ताी!

10. स्र्ताोत्रसंवि%र्ताा 92 : 4 (र्ताू), 12-14

4 ... परमेश्वरा, र्ताू ज्या र्गोष्टी केल्यास त्यामुळे र्ताू आम्%ाला खरोखरच सुखी केले आ%ेस, आम्%ी त्याबद्दल 
आनंदाने र्गार्ताो.

12 परंर्ताु चांर्गला माणूस �ाढणाऱ्या खजुराच्या झााप्रमाणे असर्ताो.चांर्गला माणूस लबानोनमधल्या मोठ्या 
दे�दार �ृक्षासारखा असर्ताो.

13 चांर्गली माणसे परमेश्वराच्या मंदिदरार्ता ला�लेल्या मजबूर्ता �ृक्षासारखी असर्ताार्ता. आमच्या दे�ाच्या 
मदंिदरार्ताील अंर्गणार्ता र्ताी झपाट्याने �ाढर्ताील.

14 र्ताे जुने झाल्या�र%ी फळे देर्ता रा%ार्ताील. र्ताे सशक्त वि%रव्या झाासारखे असर्ताील.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 387 : 27-32

%ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्लेनविफल् ख्रिPश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला %ोर्ताा. मरॅी बेकर एी यांनी शिलवि%लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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ख्रिPश्चन धमा�चा इविर्ता%ास मनषु्याला त्याच्या स्�र्गzय विपत्याने, स��शशिक्तमान मनाने प्रदान केलेल्या स%ाय्यक 
प्रभा� आणिण संरक्षण शक्तीचे उदात्त पुरा�े प्रदान करर्ताो, जो मनुष्याला वि�श्वास आणिण समज देर्ताो ज्याद्वारे 
के�ळ प्रलोभनापासूनच नव्%े र्तार शारीरिरक दुःखापासून स्�र्ताःचे रक्षण करा�े.

2. 5 : 16 (दे�)-18

दे� त्याच्या प्रेमाची संपत्ती समजूर्तादारपणा आणिण आपुलकीमध्ये ओर्तार्ताो, आपल्या दिद�सानुसार 
आपल्याला शक्ती देर्ताो.

3. 407 : 11 (ख्रिPश्चन)-16

ख्रिPश्चन वि�ज्ञान %ा सा��भौम रामबाण उपाय आ%े, जो नश्वर मनाच्या कमकु�र्तापणाला सामर्थ्यय� देर्ताो, — अमर 
आणिण स��शशिक्तमान मनापासून शक्ती — आणिण मान�र्ताेला स्�र्ताःहून अडिधक शुद्ध इच्छांमध्ये, अर्गदी 
आध्यात्मित्मक सामर्थ्यय� आणिण माणसाच्या सद्भा�नरे्ता%ी.

4. 80 : 1-3

सत्यावि�षयीच्या आशंकाइर्ताकेच आपल्यार्ता सामर्थ्यय� आ%े आणिण सत्याचा उच्चार केल्याने आपली शक्ती कमी 
%ोर्ता ना%ी.

5. 485 : 30-3

सामर्थ्यय� पदाथा�र्ता आ%े असे म्%णणे म्%णजे शक्ती लीव्%रमध्ये आ%े असे म्%णण्यासारखे आ%े. पदाथा�र्ताील 
कोणत्या%ी जी�नाची किकं�ा बुजिद्धमत्तेची कल्पना प्रत्यक्षार्ता पाया नसलेली असर्ताे आणिण जेव्%ा र्तामु्%ी खोट्याचे 
खरे स्�रूप शिशकर्ताा र्ताेव्%ा र्ताुमचा खोट्या�र वि�श्वास नसर्ताो.

6. 198 : 29-14

लो%ाराच्या %ार्तााचे स्नायू जोरदार वि�कशिसर्ता झाल्यामुळे, व्यायामामुळे %ा परिरणाम झाला आ%े किकं�ा कमी 
�ापरला जाणारा %ार्ता कमकु�र्ता असा�ा असे त्याचे पालन %ोर्ता ना%ी. जर पदाथ� %े विUयेचे कारण असर्ताे 
आणिण जर स्नायू, नश्वर मनाच्या इच्छेशिश�ाय, %ार्ताोा उचलू शकर्ताील आणिण एव्%ील�र प्र%ार करू शकर्ताील,
र्तार %ार्ताोा मारल्याने स्नायू मोठे %ोर्ताील असे मानले जाऊ शकर्ताे. दि�प-%ॅमरचा आकार व्यायामाने �ाढ�ला 
जार्ता ना%ी. का ना%ी, कारण स्नायू %े लाकू आणिण लोखंासारखे पदाथ� आ%ेर्ता? कारण मन %ार्ताोड्या�र 
असा विनकाल देर्ता आ%े या�र कोणाचा%ी वि�श्वास बसर्ता ना%ी.

स्नायू स्�यं-अणिभनय नसर्ताार्ता. जर मन त्यांना %ल�र्ता नसेल र्तार र्ताे र्गविर्ता%ीन असर्ताार्ता. म्%णूनच एक म%ान 
सत्य %े आ%े की के�ळ मनच मनुष्याला त्याच्या आदेशाद्वारे, शक्तीची मार्गणी आणिण पुर�ठ्याच्या 
कारणास्र्ता� वि�स्र्ताारिरर्ता करर्ताे आणिण सक्षम करर्ताे. स्नायंूच्या व्यायामामुळे ना%ी, र्तार लो%ाराच्या 
व्यायामा�रच्या वि�श्वासामळेु त्याचा %ार्ता मजबूर्ता %ोर्ताो.

%ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्लेनविफल् ख्रिPश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला %ोर्ताा. मरॅी बेकर एी यांनी शिलवि%लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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7. 217 : 24-8

थक�ा दूर करण्याचा �ैज्ञाविनक आणिण कायमचा उपाय म्%णजे शरीरा�रील मनाची शक्ती किकं�ा शारीरिरक
थक�ा या कोणत्या%ी भ्रमा�र जाणे आणिण म्%णून %ा भ्रम नष्ट करणे, कारण पदाथ� थक�ा आणिण ज असू
शकर्ता ना%ी.

र्ताुम्%ी म्%णर्ताा, "मे%नर्ता मला थक�र्ताे."  पण %ा मी काय आ%े? र्ताे स्नायू की मन? जे थकले आ%े आणिण
म्%णून बोलर्ताे?  मनाशिश�ाय,  स्नायू  थकले असर्ताील का?  स्नायू  बोलर्ताार्ता का,  किकं�ा  र्ताुम्%ी  त्यांच्यासाठी
बोलर्ताा का? पदाथ� अ-बुजिद्धमान आ%े. नश्वर मन खोटे बोलर्ताे, आणिण जे थक�ा पुष्टी करर्ताे र्ताे थक�ा आणर्ताे.

र्ताुम्%ी असे म्%णर्ता ना%ी की चाक थकले आ%े,  आणिण र्तारी%ी शरीर चाकासारखे भौविर्ताक आ%े.  मान�ी मन
शरीरावि�षयी जे म्%णर्ताे  र्ताे  नसर्ताे,  र्तार विनजz� चाकासारखे शरीर कधी%ी थकले नसर्ताे.  सत्याची जाणी�
आपल्याला बेशुद्धा�स्थेर्ताील र्ताासांपेक्षा जास्र्ता वि�श्रांर्ताी देर्ताे.

8. 385 : 1-18

%े लौविकक आ%े की फ्लॉरेन्स नाइटिटंरे्गल आणिण मान�ी श्रमार्ता रंु्गर्तालेले इर्तार परोपकारी थक�ा आणिण एक्सपोजर
न बु�र्ताा आले आ%ेर्ता जे सामान्य लोक स%न करू शकर्ता ना%ीर्ता. स्पष्टीकरण दै�ी कायद्यार्ताून डिमळालेल्या 
समथ�नामध्ये आ%े, जे मान�ापेक्षा �रचे�र आ%े. अध्यात्मित्मक मार्गणी, सामग्रीचे विनयंत्रण करणे, उजा� आणिण 
स%नशक्तीचा पुर�ठा इर्तार स�� स%ाय्यांना मारे्ग टाकर्ताे, आणिण आपल्या वि�श्वासाने आपल्या स��त्तम कृत्यांशी 
जोलेल्या दंाला प्रविर्ताबंध करर्ताे. आपण %े लक्षार्ता ठे�ूया की, %क्काचा शाश्वर्ता कायदा, पापाला स्�र्ताःचा 
फाशी देणारा कायदा कधी%ी रद्द करू शकर्ता नसला र्तारी, मनषु्याला स�� शिशक्षेपासून मुक्त करर्ताो परंर्ताु चुकीच्या 
कृत्यांसाठी जे दं आ%ेर्ता.

सर्तार्ता परिरश्रम, �ंडिचर्तार्ताा, एक्सपोजर आणिण स�� अविप्रय परिरस्थिस्थर्ताी, जर पापाशिश�ाय, दुःखाशिश�ाय अनुभ�र्ताा 
येर्ताे. जे का%ी करणे र्तामुचे कर्ता�व्य आ%े, र्ताे र्तामु्%ी स्�र्ताःचे नुकसान न करर्ताा करू शकर्ताा.

9. 384 : 3-12

आपण भौविर्ताक कायद्याचे उल्लंघन केले आ%े आणिण आपल्याला दं भरा�ा लारे्गल या विनराशाजनक 
वि�चारापासून आपण आपले मन मुक्त केले पावि%जे. प्रेमाच्या विनयमाने आपण स्�र्ताःला आश्वस्र्ता करू या. दे� 
माणसाला योग्य कामासाठी, प्रामाणिणक श्रमासाठी किकं�ा दयाळू कृत्यांबद्दल कधी%ी शिशक्षा देर्ता ना%ी, जरी र्ताे 
त्याला थक�ा, थंी, उष्णर्ताा, संसर्ग�जन्य रोर्गांना सामोरे जार्ताार्ता. जर मनुष्याला �स्र्ताूद्वारे दं भोर्गा�ा लार्गर्ताो 
असे �ाटर्ता असेल, र्तार %ा के�ळ नश्वर मनाचा वि�श्वास आ%े, श%ाणपणाचा कायदा ना%ी आणिण र्ताो रद्द 
करण्यासाठी मनुष्याला के�ळ या वि�श्वासावि�रूद्ध आपला विनषेध नोंद�ा�ा लारे्गल.

10.   376 : 13 (र्ताेथे)-16

%ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्लेनविफल् ख्रिPश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला %ोर्ताा. मरॅी बेकर एी यांनी शिलवि%लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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... नश्वर नसांमधून �ा%र्ता असलेल्या आणिण जी�नाच्या शारीरिरक भा�नेचे अनुकरण केलेल्या स�� रक्तापेक्षा, 
एका चांर्गल्या %ेर्ताू आणिण कृर्ताीमध्ये अडिधक जी�न आणिण अमरत्� आ%े.

11.   387 : 8 (कधी)-12

…जेव्%ा आपल्याला %े लक्षार्ता येर्ताे की अमर मन सदै� सविUय आ%े, आणिण आध्यात्मित्मक ऊजा� ना संपुष्टार्ता येऊ
शकर्ताे किकं�ा र्ताथाकशिथर्ता भौविर्ताक कायदा दे�ाने दिदलेल्या शक्ती आणिण संसाधनां�र अविर्ताUमण करू शकर्ता ना%ी,
र्ताेव्%ा आपण सत्यार्ता वि�श्रांर्ताी घेऊ शकर्ताो, अमरत्�ाच्या आश्वासनाने र्तााजेर्ता�ाने %ोर्ताो, मृत्यूला वि�रोध.

12.   167 : 6-10

आपण दै�ी  वि�ज्ञानार्ताील  जी�नाचा  अंदाज  घेर्ताो  कारण  आपण भौविर्ताक अथा�च्या  �र  रा%र्ताो  आणिण र्ताे
सुधारर्ताो.  चांर्गल्या किकं�ा �ाईटाच्या दाव्यांचा आनुपाविर्ताक प्र�ेश आपल्या अत्मिस्र्तात्�ाची सुसं�ाद, -  आपले
आरोग्य, आपले दीघा�युष्य आणिण आपला ख्रिPश्चन ठर�र्ताो.

13.   392 : 27-32

जेव्%ा र्तामु्%ी म्%णर्ताा अशी स्थिस्थर्ताी असेल जी रोर्गास कारणीभूर्ता ठरर्ताे, मर्ग र्ताी %�ा, व्यायाम, आनु�ंशिशकर्ताा, 
संसर्ग� किकं�ा अपघार्ता असो, र्ताेव्%ा आपले काया�लय कुली म्%णून करा आणिण %े अस्�स्थ वि�चार आणिण भीर्ताी 
दूर करा. आक्षेपा%� चुका मत्य� मनार्ताून �र्गळा; मर्ग शरीर त्यांना त्रास देऊ शकर्ता ना%ी.

14.   393 : 8-15

मन %ा शारीरिरक इंदिद्रयांचा स्�ामी आ%े आणिण र्ताो आजार, पाप आणिण मृत्यू�र वि�जय डिमळ�ू शकर्ताो. दे�ाने 
दिदलेल्या या अडिधकाराचा �ापर करा. आपल्या शरीराचा र्तााबा घ्या आणिण त्याची भा�ना आणिण कृर्ताी विनयंवित्रर्ता 
करा. चांर्गल्या वि�परीर्ता असलेल्या स�� र्गोष्टींचा प्रविर्ताकार करण्यासाठी आत्म्याच्या बळा�र उठा. दे�ाने 
माणसाला यासाठी सक्षम बन�ले आ%े, आणिण दै�ीपणे मान�ाला दिदलेली क्षमर्ताा आणिण सामर्थ्यय� याला का%ी%ी 
कमी करू शकर्ता ना%ी.

दैविनक कर्ता�व्ये

मेरी बेकर एी यांनी

रोजची प्राथ�ना

%ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्लेनविफल् ख्रिPश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला %ोर्ताा. मरॅी बेकर एी यांनी शिलवि%लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिPश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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वि�षय — दे� मनुष्याचा रक्षणकर्ताा�

दररोज प्राथ�ना करणे %े या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे कर्ता�व्य असेलः "र्ताुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीर्ताी यांचे राज्य स्थाविपर्ता व्%ा�े आणिण माझ्यापासून स�� पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
र्ताुझे शब्द स�� मान�जार्ताीचे स्ने% समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच� मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भार्ग. 4

%ेर्ताू � कृर्ताींचा विनयम

द मदर चच�च्या सदस्यांच्या %ेर्ताू किकं�ा कृर्ताीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानार्ता दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करर्ताे; आणिण एक ख्रिPश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमार्ता र्गो सुवि�धांना
प्रविर्ताकिबंविबर्ता करर्ताे, पापाची किनंदा करर्ताे, खरा बंधुर्ताा, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच�मधील सदस्यांनी
दररोज स�� प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांर्गण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनार्ताून,  प्रभा�  पाण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मार्गा�ने  प्रभावि�र्ता  %ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ�ना
करा�ी.

चच� मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कर्ता�व्याची सर्ताक� र्ताा

आUमक मानशिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�र्ता:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेर्ताा  आणिण
मान�जार्ताीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल�क्ष करणे %े या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे कर्ता�व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय %ोईल.

चच� मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भार्ग. 6

_____________________

%ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्लेनविफल् ख्रिPश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला %ोर्ताा. मरॅी बेकर एी यांनी शिलवि%लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
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