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वि�षय — मान�ासह वि�श्वाची उत्क्रांती अणुशक्तीने झाली आहे का?

सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंविहता 103 : 19

"दे�ाचे सिसंहासन स्�र्गाा0त आहे आणिण तो स�ा2�र राज्य करतो."

उत्तरदायी �ाचन: ईयोब 12: 7-9
ईयोब 9: 6-10 

7 तुम्ही प्राण्यांना वि�चारा, ते तमु्हाला शिशक�तील विक�ा ह�ेत उणाऱ्या पक्ष्यांना वि�चारा ते तमु्हाला 
सांर्गातील.

8 किकं�ा पथृ्�ीला वि�चारा, ती तमु्हाला शिशक�ेल. समदु्रातल्या माशांना त्यांचे शहाणपण सांरू्गा द्या.
9 या स�0 र्गाोष्टी दे�ाने विनमा0ण केल्या आहेत हे स�ा2ना ठाऊक आहे.
6 पृथ्�ीचा थरकाप करण्यासाठी दे� भूकंप पाठ�तो. दे� पृथ्�ीचा पायाच हल�ून टाकतो.
7 दे� सूया0शी बोलू शकतो आणिण त्याला उर्गा�ू देत नाही. ताऱ्यांनी चमकू नये म्हणून दे� त्यांना लप�ू 

शकतो.
8 दे�ाने एकट्याने आकाश विनमा0ण केले. तो सार्गाराच्या लाटां�र चालतो.
9 दे�ाने सप्तर्षिषं, मृर्गाशील � कृशित्तका यांना विनमा0ण केले. दणिLणेकचे आकाशओलांणारे ग्रहही 

त्यानेच विनमा0ण केले.
10 लोकांना न कळणाऱ्या आश्र्चय0कारक र्गाोष्टीही दे�ानेच विनर्मिमलं्या. दे�ाच्या अद्भतु कृत्यांची सीमा 

नाही.

धा उपदेश

बायबल पासून

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविUल् ख्रिWश्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एी यांनी शिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिWश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. योहान 1 : 1, 3

1 जर्गााची उत्पशित्त होण्यापू�a शब्दअस्तिस्तत्�ात होता. तो शब्द दे�ाबरोबर होता. आणिण शब्द दे� होता.
3 त्याच्याद्वारे स�0 काही विनमा0ण करण्यात आले त्याच्याशिश�ाय काहीच विनमा0ण करण्यात आले नाही.

2. उत्पशित्त 2 : 1

1 याप्रमाणे पृथ्�ी, आकाश आणिण त्यांतील स�0काही पूण0 करुन झाले.

3. स्तोत्रसंविहता 104 : 1, 2, 5, 19, 30

1 माझ्या आत्म्या, परमेश्वराची स्तुती कर. परमेश्वरा, माझ्या दे�ा, तू खूप महान आहेस. तू तेज आणिण 
र्गाौर� पांघरले आहेस.

2 माणसाने अंर्गारखा घाला�ा तसा तू प्रकाश घालतोस. तू आकाशाला पद्या प्रमाणे पसरवि�तोस.
5 दे�ा, तू पृथ्�ीला वितच्या पाया�र अशा तऱ्हेनेउ भारलेस की वितचा कधीही नाश होणार नाही.
19 दे�ा, तू आम्हाला सण केव्हा येतो ते कळण्यासाठी चंद्र दिदलास आणिण सूया0ला केव्हा मा�ळायचे ते 

नेहमीच कळते.
30 पण परमेश्वरा, तू जेव्हा तुझा आत्मा पाठ�तोस तेव्हा ते सशक्त होतात आणिण तू जमीन पुन्हा नव्या 

सारखी करतोस.

4. 2 राजे 20 : 1-5 (से 2nd :), 6 (से 1st ;), 8 (से 2nd ,), 9-11

1 च सुमारास विहज्कीया आजारी पून ज�ळ ज�ळ मृत्युशय्ये�रच होता. आमोजचा मुलर्गाा यशया हा 
संदेष्टा त्याच्याके रे्गाला. तो विहज्कीयाला म्हणाला, परमेश्वराचे म्हणणे आहे, तू आता घराच्या 
कारभाराची विनर�ाविनर� करा�ीस कारण तू Uार काळ जर्गाणार नाहीस तुझा मृत्यू समीप आला आहे.

2 तेव्हा विहज्कीयाने आपले तों भिभंतीके �ळ�ले.परमेश्वराची प्राथ0ना करुन तो म्हणाला, विहज्कीया 
मरणासन्न अ�स्थेत

3 परमेश्वर, मी तुझी मन:पू�0क से�ा केली आहे हे लLात असू दे. तुझ्या दृष्टीने जे उडिचत तेच मी केले. 
ए�ढे बोलून तो ओक्साबोक्शी रला.

4 यशया मधला चौक ओलांून जाण्यापू�aचा पुन्हा त्याला परमेश्वराचे शब्द ऐकू आले. परमेश्वर म्हणाला,
5 पुन्हा मारे्गा विUर आणिण माझ्या प्रजेचा नेता विहज्कीया याच्याशी बोल. त्याला म्हणा�े, तुझा पू�0ज दा�ीद 

याचा परमेश्वर दे� म्हणतो: तू करुणा भाकलीस ती मी ऐकली आणिण तुझी अश्रू पाविहले.
6 तुला मी आणखी पंधरा �ष0 आयुष्य दिदले आहे. 
8 विहज्कीया यशयाला म्हणाला, परमेश्वराच्या कृपेने माझ्या प्रकृतीला उतार पेल आणिण वितसऱ्या दिद�शी 

मी.

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविUल् ख्रिWश्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एी यांनी शिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिWश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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9 यशया म्हणाला, तुला काय ह�े बोल. सा�ली दहा पा�ले पुढे जाऊ देकी मारे्गा येऊ दे? परमेश्वराने तुझ्या
बाबतीत जे घेल असे कबूल केले आहे त्याची ही खूण आहे.

10 विहज्कीया म्हणाला, सा�ली दहा पा�ले पुढे जाणे स्�ाभावि�क आहे. तेव्हा तसं नको, ती दहा पा�ले 
मारे्गा या�ी.

11 मर्गा यशयाने परमेश्वराची प्राथ0ना केली आणिण परमेश्वराने सा�ली दहा पा�ले मारे्गा घेतली. जिजथून ती पुढे 
रे्गाली होती वितथेच ती पू�0�त आली.

5. ईयोब 22: 12 (से?)

12 दे� स्�र्गाा0च्या स�ा0त उंच भार्गाात राहतो?

6. यहोश�ा 10 : 1, 2 (से 1st ,), 3, 4, 6 (से ;), 7-10 (से 1st ,), 11 (से :), 12,
13 (से 1st .), 14 (से,)

1 �ेळी यरूशलेमचा राजा अदोनीसदेक हा होता. यहोश�ाने आय चा पाा� ते पूण0 उध्�स्त केल्याचे 
त्याने ऐकले. यरीहो आणिण त्याच्या राजाचेही असेच झाल्याचे त्याला समजले. विर्गाबोनच्या रविह�ाश्यांनी 
इस्राएलांशी शांतीचा करार केल्याचे ही त्याच्या काना�र आले. आणिण ते तर यरूशलेमच्या ज�ळच होते.

2 तेव्हा अदोनीसदेक � त्याचे लोक Uार घाबरले. कारण विर्गाबोन काही आयसारखे छोटे नर्गार नव्हते. ते 
एखाद्या राजधानीचे असा�े तसे मोठे शहरहोते. तेथील लोक चांर्गाले लढ�य्ये होते. साहाजिजकच राजा 
अदोनीसदेक घाबरला.

3 त्याने हेब्रोनचा राजा होहाम, यमू0थचा राजा विपराम, लाखीशचा राजा याUीय आणिण एग्लोनचा राजा 
दबीर यांना विनरोप पाठ�ला,

4 विर्गाबोन ने यहोश�ा � इस्राएल लोक यांच्याशी शांतीचा करार केला आहे. तेव्हा विर्गाबोन�र हल्ला 
करण्यासाठी माझ्या बरोबर चला आणिण मला मदत करा, अशी मदतीची याचना त्याने केली.

6 ते पाहून विर्गाबोनच्या लोकांनी विर्गालर्गाालच्या छा�णीत यहोश�ाला विनरोप पाठ�ला, आम्हा दासांना एकटे 
पू देऊ नका आमच्या मदतीला या. वि�नावि�लंब आमचे रLण करा. ोंर्गाराळ प्रदेशातील स�0 अमोरी 
राजांनी एकत्र येऊन आमच्या�र हल्ला केला आहे.

7 तेव्हा यहोश�ा आपल्या स�0 सैन्याविनशी विर्गालर्गाालमधून बाहेर पला. त्याच्याबरोबर खंदे लढ�य्ये होते.
8 परमेश्वर यहोश�ाला म्हणाला, या सैन्याची भीती बाळरू्गा नका. त्याचां पराभ� करण्याची मी तमु्हाला 

आनुज्ञा देत आहे. यांच्यापैकी कोणीही तुमचा पराभ� करू शकणार नाही.
9 यहोश�ा आणिण त्याचे सैन्य रातोरात विनघून विर्गाबोनला पोहोंचले. यहोश�ा येईल अशी शत्रूला सुतराम 

कल्पना नव्हती. म्हणून त्याने हल्ला केला तेव्हा ते चविकक झाले.
10 परमेश्वराने इस्राएलाच्या हल्ल्यामुळे त्या सैन्याची त्रेधा वितरपीट केली. इस्राएल लोकांनी त्यांचा पराभ� 

करून घ�घ�ीत वि�जय डिमळ�ला. विर्गाबोनपासून बेथ-होरोनच्या �ाटेपय2त इस्राएलांच्या सैन्याने शत्रूचा 
पाठलार्गा केला, आणिण अजेका � मक्केदा पय2त त्यांचा पाठलार्गा करून त्यांना ठार केले.

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविUल् ख्रिWश्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एी यांनी शिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
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11 इस्राएल सैन्य बेथ-होरोनपासून अजेकापय2त पाठलार्गा करत असताना परमेश्वराने शत्रू�र आकाशातून 
मोठमोठ्या र्गाारांचा �षा0� केला. त्या मारानेच अनेकजण ठार झाले. इस्राएल सैन्याच्या तल�ारीने 
जिजतके शत्रूसैन्य प्राणाला मुकले त्यापेLा विकतीतरी जास्त या र्गाारांच्या �षा0�ाला बळी पले.

12 इस्राएल लोकांच्या हातून परमेश्वराने त्यादिद�शी अमोऱ्यांचा पराभ� केला तेव्हा यहोश�ा स�0 इस्राएल 
लोकांसमोर उभा राहून म्हणाला, हे सूया0 विर्गाबोना�र स्थिस्थर राहा. हे चंद्रा, स्थिस्थर राहा तू. अयालोनच्या 
खोऱ्या�र.

13 तेव्हा लोकांनी शत्रूंचा पराभ� करीपय2त सूय0 स्थिस्थर राविहला, चंद्र ही थांबून राविहला. याशारच्या पसु्तकात 
हे शिलविहलेले आहे. सूय0 पूण0 दिद�सभर आकाशाच्या मध्यभार्गाी थांबलेला होता.

14 असे पू�a कधी घले नव्हते आणिण नंतर ही कधी घले नाही. परमेश्वराने त्या दिद�शी माणसाचे ऐकले. 
परमेश्वर खरोखरच त्यादिद�शी इस्राएलच्या बाजूने लढत होता.

7. स्तोत्रसंविहता 103 : 19

19 दे�ाचे सिसंहासन स्�र्गाा0त आहे आणिण तो स�ा2�र राज्य करतो.

8. ईयोब  26 : 7-13 (से ;), 14 (द)

7 दे�ाने रिरकाम्या पोकळीत दणिLणेकचे आकाश सरक�ले. दे�ाने पृथ्�ी विनराधार टांर्गाली, अधांतरी 
ठे�ली.

8 दे� घनदाट ढर्गाांना पाण्याने भरतो. परंतु त्या �जनाने तो ढर्गाांना Uुटू देत नाही.
9 दे� पूण0 चंद्राचा चेहरा झाकून टाकतो. तो त्याच्या�र ढर्गा पसर�तो आणिण त्याला लप�तो.
10 दे�ाने सार्गारा�र एक �तु0ळ आखले आणिण प्रकाश काळोखापासून �ेर्गाळा करण्यासाठी णिLवितज विनमा0ण 

केले.
11 दे� जेव्हा धमकी देतो तेव्हा आकाशाला आधार देणारा पाया भयाने थरथरायला लर्गातो.
12 दे�ाची शक्ती सार्गाराला शांत करते. दे�ाच्या वि�द्वत्तेने राहाबाच्या मदतनीसांना नष्ट केले.
13 दे�ाचा विन:श्वास आकाश स्�च्छ करतो. दे�ाच्या हातांनी पळून जाणाऱ्या सापाला नष्ट केले.
14 ... दे� विकती सामथ्य0�ान आणिण शशिक्तशाली आहे. हे कोणालाच कळत नाही.

9. प्रकटीकरण 20: 11 (से;)

11 नंतर एक मोठे पांढरे सिसंहासन आणिण त्याच्या�र जो बसला होता. त्याला मीपाविहले. त्याच्या समोरुन 
पृथ्�ी आणिण आकाश ही पळून रे्गाली.

10. प्रकटीकरण 21: 5 (से 1st.), 6 (से 2nd.)

5 जो सिसंहासना�र बसलेला होता, तो म्हणाला, पाहा मी स�0 काही न�ीन करीत आहे!
6 नंतर तो मला म्हणाला, पूण0 झाले आहे! मी अल्Uा � ओमेर्गाा, आरंभ � शे�ट आहे.

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविUल् ख्रिWश्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एी यांनी शिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिWश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 135 : 9-10

के�ळ आध्यास्तित्मक उत्क्रांती ही दै�ी शक्तीच्या व्यायामास पात्र आहे.

2. 275 : 20-23

दै�ी आध्यास्तित्मकता,  जसे आध्यास्तित्मक समजूतदारपणे प्रकट होते,  हे स्पष्टपणे दश0�ते की स�0 मन आहे,
आणिण मन हे दे� आहे, स�0शशिक्तमानता, स�0व्यापकता, स�0ज्ञता, - म्हणजे स�0 शक्ती, स�0 उपस्थिस्थती, स�0
वि�ज्ञान.

3. 547 : 19-22

भौवितक उत्क्रांतीचा अथ0 असा होतो की महान प्रथम कारण भौवितक बनले पाविहजे आणिण नंतर एकतर 
माइंके परत जा�े किकं�ा धूळ आणिण शून्यात खाली जा�े.

4. 555 : 16-23

दे�ाचे प्रवितकिबंब असलेल्या मनषु्याच्या उत्पत्तीचा शोध घेणे म्हणजे ईश्वराच्या उत्पत्तीचा शोध घणे्यासारखे 
आहे, ते स्�तःचे अस्तिस्तत्� आणिण शाश्वत आहे. के�ळ नपुंसक त्रुटीच आत्म्याला पदाथा0शी, चांर्गाल्याला 
�ाईटाशी, अमरत्�ाला नश्वरतेशी जोण्याचा प्रयत्न करेल आणिण या शम ऐक्याला माणूस म्हणेल, जणू मनषु्य
दे�ता आणिण मान�ता या दोन्हींचे मन आणिण पदाथ0 या दोघांचे अपत्य आहे. सृष्टी आध्यास्तित्मक आधारा�र 
दिटकून आहे.

5. 317 : 2 (साविहत्य) -5

…भौवितक ज्ञानाने सज0नशील दै�ी तत्त्�ाचे सिसंहासन बळका�ले, पदाथा0च्या सामथ्या0�र जोर दिदला, 
असत्यतेची शक्ती, आत्म्याचे तुच्छता, आणिण मान��ंशीय दे�ाची घोषणा केली.

6. 257 : 15-21

भौवितक सं�ेदना आणिण मान�ी संकल्पना अध्यास्तित्मक कल्पनांचे भौवितक वि�श्वासामंध्ये भाषांतर करतील आणिण 
असे म्हणतील की अनंत तत्त्�ाऐ�जी एक मान��ंशीय दे�, - दुसऱ्या शब्दांत, दै�ी पे्रम, - पा�साचा विपता 
आहे, "ज्याने थेंबांना जन्म दिदला आहे. द�," जो "त्याच्या मोसमात माझारोथला जन्म देतो" आणिण 
"आक्ट0रसला त्याच्या मुलांसह मार्गा0दश0न करतो."

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविUल् ख्रिWश्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एी यांनी शिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिWश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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7. 124 : 3-9 (से ,), 14-24, 26-31

भौवितक वि�ज्ञान (तथाकशिथत) हे मान�ी ज्ञान आहे, - नश्वर मनाचा एक विनयम, एक आंधळा वि�श्वास, एक 
सॅमसन त्याच्या सामथ्या0पासून दूर आहे. जेव्हा या मान�ी श्रदे्धला पाठिठंबा देण्यासाठी संघटना नसतात तेव्हा 
त्याचा पाया संपतो. नवैितक सामथ्य0, अध्यास्तित्मक आधार किकं�ा स्�तःचे पवि�त्र तत्� नसल्यामुळे, ही श्रद्धा 
कारणास्त� परिरणाम करते आणिण पदाथा0त जी�न आणिण बुजिद्धमत्ता शोधण्याचा प्रयत्न करते,

मनुष्याप्रमाणेच वि�श्वाचा अथ0 वि�ज्ञानाने त्याच्या दै�ी तत्त्�ा�रून, ईश्वरा�रून ला�ायचा आहे आणिण मर्गा ते 
समजू शकते; परंतु जेव्हा भौवितक ज्ञानाच्या आधारे स्पष्ट केले जाते आणिण �ाढ, परिरपक्�ता आणिण Lय या 
वि�षयाचे प्रवितविनडिधत्� केले जाते, तेव्हा हे वि�श्व, मनुष्यासारखे, एक रू्गाढ आहे, आणिण ते कायम राविहले 
पाविहजे.

आसंजन, एकसंधता आणिण आकष0ण हे मनाचे रु्गाणधम0 आहेत. ते दै�ी तत्त्�ाशी संबंडिधत आहेत, आणिण त्या 
वि�चारशक्तीच्या सज्जतेचे समथ0न करतात, ज्याने पथृ्�ीला वितच्या कLेत प्रLवेिपत केले आणिण र्गार्षि�ंष्ठ लाटेला 
सांविर्गातले, "आतापय2त आणिण पुढे नाही."

आम्ही सैन्या�र तु�तो. त्यांना मारे्गा घ्या, आणिण विनर्मिमंती कोसळली पाविहजे. मान�ी ज्ञान त्यांना पदाथा0ची 
शक्ती म्हणतात, परंतु दै�ी वि�ज्ञान घोविषत करते की ते पूण0पणे दै�ी मनाशी संबंडिधत आहेत, या मनामध्ये 
अंतभू0त आहेत आणिण म्हणून त्यांना त्यांच्या हक्काचे घर आणिण �र्गाaकरण पुनस2चवियत करते.

8. 192 : 11-21

चुकीची शक्ती ही एक भौवितक वि�श्वास आहे, एक अंध चुकीची शक्ती आहे, इच्छेची संतती आहे आणिण 
शहाणपणाची नाही, नश्वर मनाची नाही आणिण अमरची नाही. हे ोके लांबणारे मोतीकिबंदू, भस्म करणारी 
ज्योत, �ादळाचा श्वास आहे. हे �ीज आणिण चक्री�ादळ आहे, जे स�0 स्�ाथa, दुष्ट, अप्रामाणिणक आणिण 
अपवि�त्र आहे.

नवैितक आणिण आध्यास्तित्मक सामथ्य0 आत्म्याचे आहे, जो "त्याच्या मुठीत �ारा" धरतो; आणिण ही शिशक�ण 
वि�ज्ञान आणिण सुसं�ादाशी सुसंर्गात आहे. वि�ज्ञानात, दे�ाला वि�रोध करण्याची तुमची शक्ती असू शकत नाही 
आणिण भौवितक इदंिद्रयांनी त्यांची खोटी साL सोली पाविहजे.

9. 252 : 15-17, 24-8

भौवितक अथा0चा खोटा पुरा�ा आत्म्याच्या साLीशी वि�लLण वि�रोधाभास आहे. भौवितक सं�ेदना 
�ास्तवि�कतेच्या अहंकाराने आ�ाज उठ�ते आणिण म्हणते:

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविUल् ख्रिWश्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एी यांनी शिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिWश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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जर्गा माझे राज्य आहे. मी पदाथा0च्या भव्यतेत वि�राजमान आहे. पण एक स्पश0, अपघात, दे�ाचा विनयम, 
कोणत्याही Lणी माझी शांतता नष्ट करू शकतो, कारण माझे स�0 काल्पविनक आनंद प्राणघातक आहेत. 
Uुटलेल्या ला�ाप्रमाणे, मी माझ्या स्�तःच्या विनराशेपय2त वि�स्तारतो आणिण आर्गा भस्मसात करण्याच्या तेजाने 
चमकतो.

आत्मा, उलट साL देतो, म्हणतो:

मी आत्मा आहे. मनषु्य, ज्याची इदंिद्रये अध्यास्तित्मक आहेत, ती माझी उपमा आहे. तो अनंत समज 
प्रवितकिबंविबत करतो, कारण मी अनंत आहे. पवि�त्रतेचे सौंदय0, अस्तिस्तत्�ाची परिरपूण0ता, अवि�नाशी �ैभ� - स�0 
माझे आहेत, कारण मी दे� आहे. मी माणसाला अमरत्� देतो, कारण मी सत्य आहे. मी स�0 आनंद 
समावि�ष्ट करतो आणिण देतो, कारण मी प्रेम आहे. मी जी�न देतो, सुरु�ातीशिश�ाय आणिण अंत न करता, 
कारण मी जी�न आहे. मी स��च्च आहे आणिण स�0 देतो, कारण मी मन आहे. मी स�ा2चा पदाथ0 आहे, 
कारण मी तोच आहे.

10.   524 : 28-3

आत्मा त्याच्या वि�रुद्ध, पदाथ0 वि�कशिसत करू शकतो आणिण पदाथा0ला पाप आणिण दुःख सहन करण्याची Lमता 
देऊ शकतो? आत्मा, दे�, धुळीत टोचला जातो आणिण शे�टी पदाथा0च्या मार्गाणीनुसार बाहेर टाकला जातो का?
आत्मा धुळीत प्र�ेश करतो आणिण त्यामध्ये दै�ी स्�भा� आणिण स�0शशिक्तमान र्गामा�तो का? मन, दे�, तेथे एक 
नश्वर पापी बनण्यासाठी पदाथा0त प्र�ेश करतो का, दे�ाच्या श्वासाने सजी� होतो?

11.   195 : 11-14

प्रत्येकाने ठर�ायचा मुद्दा हा आहे की ते नश्वर मन आहे की अमर मन हे कारक आहे. आडिधभौवितक वि�ज्ञान 
आणिण त्याच्या दै�ी तत्�ासाठी आपण पदाथा0चा आधार सोला पाविहजे.

12.   306 : 25-29

भौवितक इंदिद्रयांच्या त्रासदायक साLीमध्ये अबाडिधत, वि�ज्ञान, अजूनही सिसंहासना�र वि�राजमान आहे, 
अपरिर�त0नीय, सुसं�ादी, दै�ी तत्त्�, - जी�न आणिण वि�श्व उलर्गात आहे, सदै� �त0मान आणिण शाश्वत आहे.

13.   520 : 3-5 (से !), 23-24 (से 2nd ,)

अथांर्गा मन व्यक्त होते. अमया0द प्रेमाची खोली, रंुदी, उंची, पराक्रम, �ैभ� आणिण �ैभ� स�0 जार्गाा भरते. हे 
पुरेसे आहे!

दे� स�0 र्गाोष्टी मनाद्वारे विनमा0ण करतो, पदाथा0द्वारे नाही, अशी येथे जोरदार घोषणा आहे

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविUल् ख्रिWश्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एी यांनी शिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिWश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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14.   471 : 18-20

दे� अमया0द आहे, म्हणून सदै� उपस्थिस्थत आहे, आणिण इतर कोणतीही शक्ती किकं�ा उपस्थिस्थती नाही. म्हणून 
वि�श्वाचे अध्यात्म हेच सृष्टीचे �ास्त� आहे.

दैविनक कत0व्ये

मेरी बेकर एी यांनी

रोजची प्राथ0ना

दररोज प्राथ0ना करणे हे या चच0मधील प्रत्येक सदस्याचे कत0व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�0 पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स�0 मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!
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हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच0च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रिWश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात र्गाो सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण Lमा यामध्ये. या चच0मधील सदस्यांनी
दररोज स�0 प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांर्गाण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मार्गाा0ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ0ना
करा�ी.

चच0 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत0व्याची सतक0 ता

आक्रमक मानशिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल0L करणे हे या चच0मधील प्रत्येक सदस्याचे कत0व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.
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_____________________

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविUल् ख्रिWश्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एी यांनी शिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिWश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


