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सो�ेरी मजकूर:  �ीविर्तासूत्रे 3: 19

"परमेश्वरा�े पृथ्�ी वि�मा�ण करण्यासाठी ज्ञा�ाचा �ापर केला. परमेश्वरा�े आकाश वि�मा�ण करण्यासाठी ज्ञा�
�ापरले."

उत्तरदायी �ाच�: स्र्ताोत्रसंवि-र्ताा 95: 1-6

1 चला, परमेश्वराची स्र्ताुर्ताी करु या. जो खक आपल्याला �ाच�र्ताो त्याचे गुणगा� करु या.
2 परमेश्वराला धन्या�ाद देणारी गाणे गाऊ या. त्याला आ�ंदी स्र्ताुर्ताी गीर्ताे गाऊ या.
3 का? कराण परमेश्वर मोठा दे� आ-े, इर्तार “दे�ां�र” राज्य करणारा र्ताो म-ा� राजा आ-े.
4 सगळ्यांर्ता खोल दऱ्या आणिण स�ा>र्ता उंच प��र्ता परमेश्वराचे आ-ेर्ता.
5 म-ासागर-ी त्याचाच आ-े - त्या�ेच र्ताो वि�र्मिम@ण� केला. दे�ा�े स्�:र्ताच्या -ार्ताा�े �ाळ�ंट वि�मा�ण 

केले.
6 चला, आपण त्याची �ाकू� उपास�ा करु या. ज्या दे�ा�े आपल्याला वि�मा�ण केले त्याची स्र्ताुर्ताी 

करु या.

धा उपदेश

बायबल पासू�

1. उत्पत्तित्त 1: 1, 3-5 (से 1st.), 6, 8 (से 1st.), 9, 10, 26, 27, 31 (से 1st.)
1 दे�ा�े आकाश � पथृ्�ी वि�मा�ण केली.

-ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्ले�विFल् ख्रिHश्च� सायन्स चच��े र्तायार केला -ोर्ताा. मरॅी बेकर एी यां�ी त्तिलवि-लेल्या किक@ग जेम्स बायबलमधील 
विMस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्च� सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ -ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Mप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रच�ा आ-े.
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3 �ंर्तार दे� बोलला, प्रकाश -ो�ो आणिण प्रकाश चमकू लागला.
4 दे�ा�े प्रकाश पावि-ला आणिण त्याला कळले की र्ताो चांगला आ-े. �ंर्तार दे�ा�े अंधारापासू� प्रकाश �ेगळा 

केला.
5 दे�ा�े प्रकाशाला दिद�स � अंधाराला रात्र अशी �ा�े दिदली.
6 �ंर्तार दे� बोलला, जलांस दुभागण्याकरिरर्ताा जलांच्या मध्यभागी अंर्ताराळ -ो�ो.
8 दे�ा�े अंर्ताराळास आकाश असे �ां� दिदले. 
9 �ंर्तार दे� बोलला, अंर्ताराळाखालील पाणी एकत्र गोळा -ो�ो � कोरी जमी� दिदसू� ये�ो. आणिण र्तासे 

घले,
10 दे�ा�े कोरड्या जडिम�ीस भूडिम आणिण एकत्र झालेल्या जलसंचयास समुद्र अशी �ा�े दिदली. आणिण दे�ा�े 

पावि-ले की -े चांगले आ-े.
26 मग दे� बोलला, आपण आपल्या प्रविर्तारूपाचा आपल्या सारखा म�ुष्य वि�मा�ण करु; समदु्रार्ताील मासे, 

आकाशार्ताील पक्षी, स�� ��पशू, मोठी ज�ा�रे � जडिम�ी�र सरपटणारे स�� ल-ा� प्राणी यांच्या�र र्ताे 
सत्ता चालवि�र्ताील.

27 र्ताेव्-ा दे�ा�े आपल्या प्रविर्तारुपाचा म�ुष्य वि�मा�ण केला; दे�ाचे प्रविर्तारुप असा र्ताो वि�मा�ण केला; �र � 
�ारी अशी र्ताी वि�मा�ण केली.

31 आपण केलेले स��का-ी Fार चांगले आ-े असे दे�ा�े पावि-ले.

2. �-ेम्या 9: 1, 3, 6, 9, 11, 14, 15

1 त्याच मवि-न्याच्या चोवि�साव्या दिद�शी स�� इस्राएल लोक उप�ासासाठी एकत्र जमले. आपल्याला शोक 
झाला आ-े -े सूडिचर्ता करणारे कपे त्यां�ी घार्ताले -ोर्ताे. र्तासेच आपली वि�म�स्कर्ताा दाख�ण्यासाठी 
त्यां�ी केसार्ता राख घालू� घेर्ताली -ोर्ताी.

3 र्ताी� र्ताास विर्ताथे उभे राहू� त्यां�ी परमेश्वर दे�ाच्या वि�यमशास्त्राच्या ग्रंथाचे �ाच� केले. पुढे आणखी र्ताी�
र्ताास त्यां�ी आपल्या पार्ताकांचे कबुलीजबाब दिदले आणिण खाली �ाकू� परमेश्वराची उपास�ा केली.

6 र्ताू दे� आ-ेस, परमेश्वरा, र्ताूच Fक्त दे� आ-ेस. आकाश र्ताू वि�मा�ण केलेस. स्�ग� आणिण त्यार्ताील सगळे 
का-ी र्ताू केलेस. -ी पथृ्�ी आणिण विर्ताच्या�रील स�� का-ी र्ताू वि�मा�ण केलेले आ-ेस. स�� समुद्र आणिण 
त्यांच्यार्ताील सगळयाचा र्ताूच वि�मा�र्ताा आ-ेस! र्ताू सगळयार्ता जी� ओर्तालेस. स्�गा�र्ताील दे�दूर्ता र्ताुला 
�ाकू� अणिभ�ाद� करर्ताार्ता � र्ताुझी उपास�ा करर्ताार्ता.

9 डिमसरमधील आमच्या पू��जांच्या यार्ता�ा र्ताू पावि-ल्यास. आणिण त्यां�ी र्ताांबड्या समदु्राज�ळ मदर्ताीसाठी 
केलेला धा�ा र्ताू ऐकलास.

11 त्यांच्या ोळयादेखर्ता र्ताू र्ताांबा समुद्र दुभंगू� दाख�लास. आणिण र्ताे कोरड्या जडिम�ीरु� चालर्ता गेले. 
डिमसरचे सैन्य त्यांचा पाठलाग करर्ता -ोर्ताे पण र्ताू त्या शत्रूला समदु्रार्ता Fेकू� दिदलेस आणिण र्ताे समुद्रार्ता 
दग बुा�ा र्तासे बुु� गेले.

14 शब्बाथ या र्ताुझ्या वि�श्रांर्ताीच्या खास दिद�साचा त्यां�ा परिरचय करू� दिदलास. र्ताुझा से�क मोशे याच्या 
-स्र्ताे र्ताू त्यां�ा आज्ञा, वि�यम आणिण धम�शास्त्र दिदलेस.

-ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्ले�विFल् ख्रिHश्च� सायन्स चच��े र्तायार केला -ोर्ताा. मरॅी बेकर एी यां�ी त्तिलवि-लेल्या किक@ग जेम्स बायबलमधील 
विMस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्च� सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ -ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Mप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रच�ा आ-े.
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15 र्ताे भुकेले -ोर्ताे म्-णू� र्ताू त्यां�ा आकाशार्ताू� अन्� दिदलेस. र्ताे र्ता-ा�लेले -ोर्ताे, म्-णू� त्यां�ा खकार्ताू� 
पाणी दिदलेस. आणिण र्ताू त्यां�ा म्-णालास, या, -ी जमी� घ्या, आपल्या शत्तिक्तसामथ्या��े त्यांच्यासाठी र्ताू 
जमी� संपाद� केलीस.

3. लूक 1: 5-8, 11 (र्ताेथे)-13, 18-20, 24, 25, 57, 62-64

5 यहूदीयाचा राजा -ेरोद याच्या दिद�सांर्ता, जखऱ्या �ा�ाचा एक याजक -ोर्ताा. र्ताो अबीयाच्या 
याजककुळार्ताील -ोर्ताा. त्याला एक पत्�ी -ोर्ताी, र्ताी अ-रो�ाच्या �ंशार्ताील कन्यांपैकी -ोर्ताी. विर्ताचे �ा� 
अलीत्तिशबा -ोर्ताे.

6 दोघे-ी दे�ाच्या दृष्टी�े धार्मिम@क -ोर्ताे आणिण प्रभूच्या आज्ञा � वि�धी पाळण्यार्ता काटेकोर -ोर्ताे.
7 परंर्ताु त्यां�ा मूल �व्-र्ताे कारण अलीत्तिशबा �ांझ -ोर्ताी. आणिण त्तिश�ाय दोघे-ी Fार म्-ार्ताारे झाले -ोर्ताे.
8 जेव्-ा जख जखऱ्याच्या गटाची मंदिदरार्ता से�ा करण्याची �ेळ आली आणिण त्या�ेळी र्ताो र्ताेथे दे�ाचा 

याजक म्-णू� से�ा करीर्ता -ोर्ताा,
11 ... दे�ाच्या दूर्ताा�े त्याला दश�� दिदले. दे�दूर्ता धूप जाळण्याच्या �ेदीच्या उजव्या बाजूला उभा -ोर्ताा.
12 जेव्-ा जखऱ्या�े त्याला पावि-ले र्ताेव्-ा र्ताो अस्�स्थ झाला, आणिण त्याला भीविर्ता �ाटली.
13 दे�दूर्ता त्याला म्-णाला, “जखऱ्या, णिभऊ �को, कारण र्ताुझी प्राथ��ा ऐकण्यार्ता आली आ-े, आणिण र्ताुझी

पत्�ी अलीत्तिशबा इजपासू� र्ताुला मुलगा -ोईल. र्ताू त्याचे �ा� यो-ा� ठे�.
18 मग जखऱ्या दे�दूर्तााला म्-णाला, -े खरे आ-े -े मला कसे समजेल? कारण मी �ृद्ध म�ुष्य आ-े, 

आणिण माझी पत्�ीसुद्धा �ृद्ध झाली आ-े.
19 आणिण दे�दूर्ताा�े उत्तर दिदले. र्ताो म्-णाला, मी गब्रीएल आ-े. मी दे�ाच्या समक्षर्ताेमध्ये उभा रा-र्ताो. आणिण

मला र्ताुझ्याशी बोलायला � र्ताुला -ी सु�ार्ताा� सांगायला पाठवि�ण्यार्ता आले आ-े.
20 पण -े लक्षार्ता ठे�, र्ताू मुका रा-शील. -े घेपय>र्ता र्ताुला बोलर्ताा येणार �ा-ी. कारण माझे शब्द जे योग्य 

�ेळी खरे ठरणार आ-ेर्ता त्या माझ्या शब्दां�र र्ताू वि�श्वास ठे�ला �ा-ीस.
24 का-ी काळा�ंर्तार त्याची पत्�ी अलीत्तिशबा गरोदर रावि-ली. आणिण पाच मवि-�े विर्ता�े स्�र्ता: एकांर्ता�ास 

पत्करला. र्ताी म्-णाली,
25 शे�टी आर्ताा प्रभु�े मला या मागा��े मदर्ता केली आ-े. लोकांमध्ये माझी लाज राखण्यासाठी त्या�े माझी 

पुष्कळ काळजी घेर्ताली.
57 अलीत्तिशबेला विर्ताचे मूल -ोण्याची �ेळ आली, र्ताेव्-ा विर्ता�े एका मुलाला जन्म दिदला.
62 �ंर्तार त्यां�ी त्याच्या �डिलां�ा खुणे�े वि�चारले, त्याला कोणर्ताे �ा� ठे�ायचे आ-े?
63 त्या�े त्तिलवि-ण्यासाठी पाटी माविगर्ताली आणिण त्तिलवि-ले, त्याचे �ा� यो-ा� आ-े. त्या स�ा>�ा खूपच आश्चय� 

�ाटले.
64 लगेच त्याचे र्ताों उघले आणिण त्याची जीभ मोकळी झाली, आणिण र्ताो बोलू लागला � दे�ाची स्र्ताुविर्ता 

करु लागला.

4. यशया 45: 5, 8, 12, 18

-ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्ले�विFल् ख्रिHश्च� सायन्स चच��े र्तायार केला -ोर्ताा. मरॅी बेकर एी यां�ी त्तिलवि-लेल्या किक@ग जेम्स बायबलमधील 
विMस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्च� सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ -ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Mप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रच�ा आ-े.
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5 मी परमेश्वर आ-े मीच Fक्त दे� आ-े दुसरा कोणी-ी दे� �ा-ी. मी र्ताुला �स्त्रे घार्ताली, पण र्तारी-ी र्ताू 
मला ओळखर्ता �ा-ीस.

8 आकाशार्ताील ढगांर्ताू� चांगुलपणा पृथ्�ी�र पो. पथृ्�ी दुभंगो र्ताारण �ाढो, आणिण त्याचबरोबर 
चांगुलपणा �ाढो. मी परमेश्वरा�े त्याला वि�र्मिम@ले आ-े.

12 म्-णू� पा-ा! मी पथृ्�ी � र्ताी�र रा-णारी स�� माणसे वि�मा�ण केली. मी माझ्या -ार्ताा�े आकाश केले, 
आणिण मी आकाशार्ताील स�� सैन्यां�र हुकूमर्ता ठे�र्ताो.

18 परमेश्वरच Fक्त दे� आ-े. त्या�ेच आकाश � पथृ्�ी वि�र्मिम@ली. परमेश्वरा�े पथृ्�ीला विर्ताच्या जागी ठे�ले. 
परमेश्वरा�े पृथ्�ी वि�र्मिम@ली र्ताेव्-ा त्याला र्ताी रिरकार्ताी �को -ोर्ताी. र्ताी पुढे जगा�ी म्-णू� त्या�े र्ताी वि�र्मिम@ली. 
विर्ताच्या�र रा-र्ताा या�े म्-णू� त्या�े र्ताी वि�मा�ण केली मीच परमेश्वर आ-े दुसरा कोणी-ी दे� �ा-ी.

5. प्रकटीकरण 4: 11 

11 आमचा प्रभु आणिण दे�! र्ताू गौर�, सन्मा� आणिण सामथ्य� प्राप्र्ताकरु� घेण्यास योग्य आ-ेस. र्ताू स�� का-ी
र्तायार केलेसर्ताुला �ाटर्ता -ोर्ताे म्-णू� स�� का-ी अस्तिस्र्तात्�ार्ता आले आणिण करण्यार्ता आले.

वि�ज्ञा� आणिण आरोग्य

1. 295 : 5-8

दे� म�ुष्यास- वि�श्व वि�मा�ण करर्ताो आणिण त्याचे संचाल� करर्ताो. वि�श्व अध्यास्तित्मक कल्प�ां�ी भरलेले आ-े, 
ज्याचा र्ताो उत्Mांर्ता करर्ताो, आणिण र्ताे त्यां�ा घ�णाऱ्या म�ाच्या आज्ञाधारक असर्ताार्ता.

2. 470 : 21-28, 32-5

दे� -ा म�ुष्याचा वि�मा�र्ताा आ-े, आणिण, म�ुष्य परिरपूण� रा-ण्याचे दै�ी र्तात्त्�, दै�ी कल्प�ा किक@�ा प्रविर्ताकिब@ब, 
म�ुष्य, परिरपूण� रा-र्ताो. म�ुष्य -ा दे�ाच्या अस्तिस्र्तात्�ाची अणिभव्यक्ती आ-े. जर कधी असा क्षण आला की 
जेव्-ा म�ुष्या�े दै�ी परिरपूण�र्ताा व्यक्त केली �ा-ी, र्तार असा एक क्षण आला जेव्-ा म�ुष्या�े ईश्वर व्यक्त केला 
�ा-ी आणिण परिरणामी, एक �ेळ जेव्-ा दे�र्ताा व्यक्त केली �ा-ी - म्-णजे अस्तिस्र्तात्�ात्तिश�ाय.

दे� आणिण म�ुष्य यांचे संबंध, दै�ी र्तात्� आणिण कल्प�ा, वि�ज्ञा�ार्ता अवि��ाशी आ-ेर्ता; आणिण वि�ज्ञा�ाला 
कोणर्ताी-ी चूक कळर्ता �ा-ी किक@�ा सुसं�ादाके परर्ता येर्ता �ा-ी, परंर्ताु दै�ी आदेश किक@�ा आध्यास्तित्मक वि�यम 
धारण करर्ताो, ज्यामध्ये दे� आणिण त्या�े जे का-ी वि�मा�ण केले र्ताे परिरपूण� आणिण शाश्वर्ता आ-े, जे त्याच्या 
शाश्वर्ता इविर्ता-ासार्ता अपरिर�र्तिर्ता@र्ता रावि-ले आ-े.

3. 525 : 22-29

-ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्ले�विFल् ख्रिHश्च� सायन्स चच��े र्तायार केला -ोर्ताा. मरॅी बेकर एी यां�ी त्तिलवि-लेल्या किक@ग जेम्स बायबलमधील 
विMस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्च� सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ -ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Mप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रच�ा आ-े.
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उत्पत्तीच्या वि�ज्ञा�ामध्ये आपण �ाचर्ताो की त्या�े जे का-ी ब��ले -ोर्ताे र्ताे स�� त्या�े पावि-ले, "आणिण पा-ा, र्ताे 
खूप चांगले -ोर्ताे." शारीरिरक सं�ेद�ा अन्यथा घोविषर्ता करर्ताार्ता; आणिण जर आपण सत्याच्या �ोंदींप्रमाणेच 
त्रुटीच्या इविर्ता-ासाके लक्ष दिदले, र्तार पाप आणिण मतृ्यूची शास्त्र�च�ीय �ोंद भौविर्ताक इदंिद्रयांच्या चुकीच्या 
वि�ष्कषा�ला अ�ुकूल करर्ताे. पाप, आजारपण आणिण मृत्यू -े �ास्र्ता�ापासू� रवि-र्ता मा�ले पावि-जे कारण र्ताे 
चांगले आ-ेर्ता, दे�.

4. 332 : 4 (�ील)-8

विपर्ताा-मार्ताा -े दे�र्ताेचे �ा� आ-े, जे त्याच्या आध्यास्तित्मक सृष्टीशी त्याचे कोमल �ार्ताे दश��र्ताे. प्रेविषर्ताा�े र्ताे 
शब्दांर्ता व्यक्त केले जे त्या�े एका उत्कृष्ट क�ीच्या मान्यर्ताेस- उद्धरृ्ता केले: "कारण आपण देखील त्याची 
संर्तार्ताी आ-ोर्ता."

5. 583 : 20-25

वि�मा�र्ताा. आत्मा; म�; बुद्धिद्धमत्ता; �ास्र्तावि�क आणिण चांगले असलेल्या स�ा>चे सजी� दै�ी र्तात्�; आत्म-अस्तिस्र्तात्�
जी��, सत्य आणिण प्रेम; जे परिरपूण� आणिण शाश्वर्ता आ-े; पदाथ� आणिण �ाईट यांच्या वि�रुद्ध, ज्याचे कोणर्ताे-ी 
र्तात्� �ा-ी; दे�, ज्या�े जे का-ी ब��ले र्ताे ब��ले आणिण स्�र्ताःच्या वि�रुद्ध अणू किक@�ा घटक वि�मा�ण करू 
शकला �ा-ी.

6. 286 : 16-26

सॅक्स� आणिण इर्तार �ीस भाषांमध्ये दे�ासाठी चांगली संज्ञा आ-े. पवि�त्र शास्त्र घोविषर्ता करर्ताे की त्या�े जे 
का-ी चांगले ब��ले आ-े, र्ताे स्�र्ताःसारखेच आ-े — र्तात्त्� आणिण कल्प�ेर्ता चांगले. म्-णू� अध्यास्तित्मक वि�श्व 
चांगले आ-े, आणिण र्ताो जसा आ-े र्तासा दे� प्रविर्ताकिब@विबर्ता करर्ताो.

दे�ाचे वि�चार परिरपूण� आणिण शाश्वर्ता आ-ेर्ता, पदाथ� आणिण जी�� आ-ेर्ता. भौविर्ताक आणिण ऐवि-क वि�चार मा��ी
आ-ेर्ता, ज्यार्ता त्रटुी आ-ेर्ता आणिण दे�, आत्मा, -े एकमे� कारण असल्या�े त्यां�ा दै�ी कारणाचा अभा� 
आ-े. ऐवि-क आणिण भौविर्ताक �स्र्ताू मग आत्म्याच्या वि�र्मिम@र्ताी �ा-ीर्ता. र्ताे अध्यास्तित्मक आणिण शाश्वर्ता च्या ब�ा�ट 
आ-ेर्ता.

7. 262 : 27-20

�श्वर कल-ाचा पाया -ा म�ुष्याच्या उत्पत्तीची खोटी जाणी� आ-े. योग्य सुरु�ार्ता करणे म्-णजे योग्य रीर्ताी�े 
समाप्र्ता -ोणे. मेंदूपासू� सुरू -ोणारी प्रत्येक संकल्प�ा खोटी सुरू -ोर्ताे. दै�ी म� -े अस्तिस्र्तात्�ाचे एकमे� कारण 
किक@�ा र्तात्� आ-े. कारण पदाथा�र्ता, �श्वर म�ार्ता किक@�ा भौविर्ताक स्�रूपार्ता अस्तिस्र्तात्�ार्ता �ा-ी.

-ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्ले�विFल् ख्रिHश्च� सायन्स चच��े र्तायार केला -ोर्ताा. मरॅी बेकर एी यां�ी त्तिलवि-लेल्या किक@ग जेम्स बायबलमधील 
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मत्य� -े अ-ंकारी असर्ताार्ता. र्ताे स्�र्ता: ला स्�र्तांत्र कामगार, �ैयत्तिक्तक लेखक आणिण दे�र्ताा र्तायार करणार �ा-ी 
किक@�ा करू शकर्ता �ा-ी अशा एखाद्या गोष्टीचे वि�शेषाडिधकार प्राप्र्ता प्र�र्ता�क मा�र्ताार्ता. �श्वर म�ाची वि�र्मिम@र्ताी 
भौविर्ताक आ-े. के�ळ अमर अध्यास्तित्मक म�ुष्य सृष्टीच्या सत्याचे प्रविर्तावि�डिधत्� करर्ताो.

जेव्-ा �श्वर म�ुष्य त्याच्या अस्तिस्र्तात्�ाच्या वि�चारां�ा अध्यात्मार्ता डिमसळर्ताो आणिण के�ळ दे� काय� करर्ताो 
त्याप्रमाणे काय� करर्ताो, र्ताेव्-ा र्ताो यापुढे अंधारार्ता ोका�ू� पथृ्�ीला डिचकटू� रा-णार �ा-ी कारण त्या�े स्�गा�ची 
च� चाखलेली �ा-ी. दैवि-क वि�श्वास आपली Fस�णूक करर्ताार्ता. र्ताे माणसाला अ�ैच्छिच्छक ढोंगी ब��र्ताार्ता, - 
जेव्-ा र्ताो चांगले वि�मा�ण करर्ताो र्ताेव्-ा �ाईट वि�मा�ण करर्ताो, जेव्-ा र्ताो कृपा आणिण सौंदया�ची रूपरेषा र्तायार करर्ताो
र्ताेव्-ा वि�कृर्ताी वि�मा�ण करर्ताो, ज्यां�ा र्ताो आशी�ा�द देर्ताो त्यां�ा इजा करर्ताो. र्ताो एक सामान्य चुकीचा वि�मा�र्ताा 
ब�र्ताो, जो त्याला अध�-दे� मा�र्ताो. त्याच्या "स्पशा��े आशा धुळीला डिमळर्ताे, र्ताी धूळ आपण स�ा>�ी धुळीला 
डिमळ�ली आ-े." र्ताो बायबल भाषेर्ता म्-णू शकर्ताो: "जे चांगलं मी करू इच्छिच्छर्ताो र्ताे मी करर्ता �ा-ी: पण जे �ाईट 
मी करू इच्छिच्छर्ता �ा-ी र्ताे मी करर्ताो."

एकच वि�मा�र्ताा असू शकर्ताो, ज्या�े स�� वि�मा�ण केले आ-े.

8. 68 : 27-16

ख्रिHश्च� वि�ज्ञा� उलगणे सादर करर्ताे, �ाढ �ा-ी; र्ताे रेणूपासू� म�ापय>र्ता कोणर्ताी-ी भौविर्ताक �ाढ दश��र्ता �ा-ी, 
र्तार म�ुष्य आणिण वि�श्वाला दै�ी म�ाचे संस्कार करर्ताे. मा��ी विपढी जसजशी बंद -ोईल र्तासर्तासे शाश्वर्ता, 
सुसं�ादी अस्तिस्र्तात्�ाचे अर्ताूट दु�े आध्यास्तित्मकरिरत्या ओळखले जार्ताील; आणिण म�ुष्य, पृथ्�ी�रील पथृ्�ीचा �ा-ी 
र्तार दे�ाबरोबर स-अस्तिस्र्तात्� असलेला, प्रकट -ोईल. म�ुष्य आणिण वि�श्व -े आत्म्यापासू� उत्Mांर्ता झाले आ-ेर्ता 
आणिण आध्यास्तित्मक आ-ेर्ता -े �ैज्ञावि�क सत्य दै�ी वि�ज्ञा�ार्ता वि�णिश्चर्ता आ-े आणिण -े पुरा�े आ-े की पाप आणिण 
रोगाची भा��ा गमा�ल्या�रच म�ुष्यां�ा आरोग्याची भा��ा प्राप्र्ता -ोर्ताे. म�ुष्य सृविष्टकर्ताा� आ-े असे मा�र्ता 
असर्ताा�ा म�ुष्याला दे�ाची वि�र्मिम@र्ताी कधीच समजू शकर्ता �ा-ी. दे�ा�े आधीच वि�मा�ण केलेली मुले र्ताेव्-ाच 
ओळखली जार्ताील जेव्-ा म�ुष्याला अस्तिस्र्तात्�ाचे सत्य सापेल. अशा प्रकारे असत्य आणिण भौविर्ताक गोष्टींचा 
�ाश -ोर्ता असर्ताा�ाच खरा, आदश� माणूस त्या प्रमाणार्ता प्रकट -ोर्ताो. यापुढे लग्� � करणे किक@�ा "लग्�ार्ता 
दिदले" -े म�ुष्याचे सार्तात्य किक@�ा दे�ाच्या अमया�द योज�ेर्ताील �ाढत्या संख्येची भा��ा बंद करर्ता �ा-ी. 
अध्यास्तित्मकदृष्ट्या -े समजू� घणे्यासाठी की एकच वि�मा�र्ताा आ-े, दे�, स�� सृष्टी उलगू� दाख�र्ताो, शास्त्राची 
पुष्टी करर्ताो, वि�योग �ा-ी, �ेद�ा �ा-ी आणिण म�ुष्य मरण-ी� आणिण परिरपूण� आणिण शाश्वर्ता असल्याची गो 
खात्री देर्ताो.

9. 502 : 27-5

सज��शील र्तात्त्� - जी��, सत्य आणिण प्रेम - दे� आ-े. ब्रह्मां दे�ाला प्रविर्ताकिब@विबर्ता करर्ताे. Fक्त एक वि�मा�र्ताा 
आणिण एकच वि�र्मिम@र्ताी आ-े. या सृष्टीमध्ये अध्यास्तित्मक कल्प�ा आणिण त्यांच्या ओळखींचा समा�ेश आ-े, ज्या 
अ�ंर्ता म�ामध्ये स्�ीकारल्या जार्ताार्ता आणिण कायमचे प्रविर्ताकिब@विबर्ता -ोर्ताार्ता. या कल्प�ा अ�ंर्ताापासू� अ�ंर्ताापय>र्ता 
आ-ेर्ता आणिण स��च्च कल्प�ा म्-णजे दे�ाचे पतु्र आणिण कन्या.

-ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्ले�विFल् ख्रिHश्च� सायन्स चच��े र्तायार केला -ोर्ताा. मरॅी बेकर एी यां�ी त्तिलवि-लेल्या किक@ग जेम्स बायबलमधील 
विMस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्च� सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ -ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Mप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रच�ा आ-े.
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दैवि�क कर्ता�व्ये

मेरी बेकर एी यां�ी

रोजची प्राथ��ा

दररोज प्राथ��ा करणे -े या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे कर्ता�व्य असेलः "र्ताुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�� आणिण प्रीर्ताी यांचे राज्य स्थाविपर्ता व्-ा�े आणिण माझ्यापासू� स�� पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
र्ताुझे शब्द स�� मा��जार्ताीचे स्�े- समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!
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-ेर्ताू � कृर्ताींचा वि�यम

द मदर चच�च्या सदस्यांच्या -ेर्ताू किक@�ा कृर्ताीबद्दल �ैरभा� किक@�ा के�ळ �ैयत्तिक्तक आसक्तीच उत्तेज� देऊ
�ये. वि�ज्ञा�ार्ता दै�ी प्रमे एकट्या�े माणसा�र राज्य करर्ताे; आणिण एक ख्रिHश्च� �ैज्ञावि�क प्रेमार्ता गो सुवि�धां�ा
प्रविर्ताकिब@विबर्ता करर्ताे, पापाची कि�@दा करर्ताे, खरा बंधुर्ताा, दा�शूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच�मधील सदस्यां�ी
दररोज स�� प्रकारच्या �ाईटापासू� �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासू�, न्यायवि��ाड्यापासू�, कि�@दा करण्यापासू�,
समुपदेश�ार्ताू�,  प्रभा�  पाण्यापासू�  किक@�ा  चुकीच्या  मागा��े  प्रभावि�र्ता  -ोण्यापासू�  �ाचण्यासाठी  प्राथ��ा
करा�ी.
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कर्ता�व्याची सर्ताक� र्ताा

आMमक मा�त्तिसक सूच�ेवि�रूद्ध  दररोज  स्�र्ता:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  �ेर्ताा  आणिण
मा��जार्ताीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किक@�ा दुल�क्ष करणे -े या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे कर्ता�व्य
असेल. त्या�े केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय -ोईल.
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_____________________

-ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्ले�विFल् ख्रिHश्च� सायन्स चच��े र्तायार केला -ोर्ताा. मरॅी बेकर एी यां�ी त्तिलवि-लेल्या किक@ग जेम्स बायबलमधील 
विMस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्च� सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ -ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Mप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रच�ा आ-े.


