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वि�षय — दे� मनुष्याचा रक्षणकर्ताा�

सोनेरी मजकूर:  स्र्ताोत्रसंवि%र्ताा 107: 14

"दे�ाने त्यांना त्यांच्या अंधार कोठीर्ताूनबा%ेर काढले, ज्या दोराने त्यांना बांधले %ोर्ताे र्ताो दोर दे�ाने र्ताोला."

उत्तरदायी �ाचन: स्र्ताोत्रसंवि%र्ताा 27: 1, 3-5, 8, 11, 13, 14

1 परमेश्वरा, र्ताू माझा प्रकाश आ%ेस आणिण माझा र्ताारणारा आ%ेस. मला कुणाची%ी भीर्ताी बाळगायला 
नको. परमेश्वरच माझी आयुष्यभराची सुरणिक्षर्ता जागा 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 गोष्टीची मागणी करायची आ%े. मला %े मागायचे 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 जागी नेईल.

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

11 परमेश्वरा, मला शत्रू आ%ेर्ता म्%णून र्ताू मला र्ताुझे माग� शिशक�. मला योग्य गोष्टी करायला शिशक�.
13 मला खरोखरच असा वि�श्वास �ाटर्ताो की मरण्याआधी मला परमेश्वराचा चांगुलपणा दिदसेल.
14 परमेश्वराच्या मदर्ताीची �ाट बघ. सामर्थ्यय��ान आणिण धीट %ो � परमेश्वराच्या मदर्ताीची �ाट प%ा.

धा उपदेश

%ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्लेनविफल् ख्रिRश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला %ोर्ताा. मॅरी बेकर एी यांनी शिलवि%लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Wप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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बायबल पासून

1. स्र्ताोत्रसंवि%र्ताा 37: 39 (र्ताारण)

39 ... परमेश्वर चांगल्या माणसांना र्ताारर्ताो र्ताे जेव्%ा संकटार्ता सापर्ताार्ता र्ताेव्%ा परमेश्वर त्यांची शक्ती 
%ोर्ताो.

2. दानीएल 6: 1, 2 (ला :), 3, 4 (ला 2nd ;), 5-8 (ला 5th ,), 9-12 (ला 7th ,), 13, 14 (ला:),
15-17 (ला 2nd ,), 18 (ला :), 19-23, 25-27

1 स�� राज्याचा कारभार करण्यासाठी 120 प्रांर्तााडिधकारी (सत्रप) नेमल्यास चांगले %ोईल असा वि�चार 
दारया�ेशाने केला.

2 ह्या 120 प्रांर्तााडिधकाऱ्यां�र लक्ष ठे�ण्यासाठी त्याने जे र्ताीनजण नेमले, त्यार्ताील एक दानीएल %ोर्ताा.
3 दानीएल दुसऱ्या दोघांपेक्षा उज�ा ठरला. कारण दानीएलचे चारिरत्र्य चांगले %ोर्ताे � त्याच्याज�ळ 

प्रचं क्षमर्ताा %ोर्ताी. दानीएलची राजा�र इर्ताकी छाप पली की स�� राज्याचा कारभार त्याच्या %ार्ताी 
सोपवि�ण्याचा बेर्ता त्याने केला.

4 दानीएलला दोष देण्यासाठी का%ीर्तारी कारण शोधण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला. त्यासाठी दानीएल 
राज्यकारभार करर्तााना ज्या ज्या गोष्टी करी त्या त्या प्रत्येक गोष्टी�र त्यांनी नजर ठे�ली. पण त्यांना 
दानीएलची चूक सापली ना%ी. त्यामुळे र्ताे दानीएलला दोषी ठर�ू शकले ना%ीर्ता. दानीएल अविर्ताशय 
प्रामाणिणक � वि�श�ासू %ोर्ताा. क्ष्याने राजाला फसवि�ले ना%ी. र्ताो अविर्ताशय कष्ट करीर्ता असे.

5 शे�टी र्ताे स�� म्%णू लागले, दानीएलाला त्याच्या चुकीबद्दल दोषी ठरवि�णे आम्%ाला कधीच जमणार 
ना%ी. र्ताेव्%ा त्याच्या दे�ाच्या विनयमांच्या संदभा�र्ता आम्%ाला र्ताWार करण्याजोगे का%ीर्तारी शोधले 
पावि%जे.

6 र्ताेव्%ा मग र्ताे दोन पय��ेक्षक प्रांर्तााडिधकाऱ्यांस% राजाके गेले � राजाला म्%णाले, दारया�ेश राजा, 
डिचरंजी� %ो�ो!

7 एक ठरा� करण्याबाबर्ता पय��ेक्षक मुलकी अडिधकारी, प्रांर्तााडिधकारी ,सल्लागार � राज्यपाल यांचे 
एकमर्ता झाले आ%े. आमच्या मर्ताे राजा र्ताू असा हुकूम काढा�ास की र्ताुझ्याशिश�ाय, इर्तार दै�र्ताांची �ा 
माणसाची प्राथ�ना जो कोणी पुढील 30 दिद�सांर्ता करील त्याला सिसं%ाच्या गु%ेर्ता टाकण्यार्ता येईल.

8 र्ताेव्%ा राजा आर्तााच्या आर्ताा हुकूम शिलहून त्याच्या�र शिशक्कामोर्ता�ब कर. म्%णजे र्ताो कोणी%ी बदलू 
शकणार ना%ी का. 

9 मग दारया�ेश राजाने असा लेखी कायदा करून त्या�र स%ी केली.

%ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्लेनविफल् ख्रिRश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला %ोर्ताा. मॅरी बेकर एी यांनी शिलवि%लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Wप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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10 दानीएल दररोज र्ताीन �ेळा दे�ाची प्राथ�ना करीर्ता असे. दिद�सार्ताून र्ताीन �ेळा गुघे टेकून र्ताो दे�ाची 
प्राथ�ना करी � स्र्ताुविर्तास्र्ताोत्र गाईर् नव्या कायद्यावि�षयी ऐकर्तााच, दानीएल आपल्या घरी गेला. त्याने 
छर्ताा�रच्या त्याच्या खोलीची यरुशलेमच्या बाजूची ख्रिखकी उघली आणिण ने%मीप्रमाणे गुघे टेकून 
प्राथ�ना केली.

11 मग र्ताे सगळे लोेक एकत्र जमले � त्यांनी दानीएलला दे�ाची प्राथ�ना करर्तााना आणिण करूणा 
भाकर्तााना पकले.

12 मग र्ताे राजाके गेले. राजाशी त्याने केलेल्या कायद्यावि�षयी र्ताे बोलले. र्ताे म्%णाले दारया�ेश राजा 
पुढील 30 दिद�सार्ता,र्ताुझ्याशिश�ाय, दे�र्तााची �ा माणसाची जो कोणी प्राथ�ना करील, त्याला सिसं%ाच्या 
ग%ेुर्ता (विपजंऱ्यार्ता) टाकण्यार्ता येईल, असा लेखी कायदा करून त्या�र र्ताू स%ी केलीस %े खरे की ना%ी?
राजा म्%णाला %ो!

13 मग र्ताे लोक राजाला म्%णाले, दानीएल र्ताुझ्याके दुल�क्ष करीर्ता आ%े राजा! र्ताो यहूदाच्या कैद्यांपैकी 
एक आ%े, र्ताो र्ताु केलेल्या कायद्याके लक्ष देर्ता ना%ी अजून%ी दिद�सार्ताून र्ताीन �ेळा र्ताो त्याच्या दे�ाची 
प्राथ�ना करर्ताो.

14 %े ऐकून राजा फार दु:खी � अस्�स्थ झाला. राजाने दानीएलला �ाच�ायचे ठरवि�ले.
15 मग र्ताे लोक एकत्र जमून राजाके गेले � त्याला म्%णाले, %े राजा मेदी � पारसी यांनी शिशक्कामोर्ता�ब 

केलेला कायदा किकं�ा हुकूम कधी%ी रद्द %ोर्ता ना%ी किकं�ा बदलू शकर्ता ना%ी %े लक्षार्ता ठे�.
16 अखेर दारया�ेश राजाने हुकूम दिदला. मग त्यांनी दानीएलला आणून सिसं%ाच्या गु%ेर्ता टाकले. राजा 

दानीएलला म्%णाला र्ताू ज्या दे�ाची उपासना करर्ताोस र्ताो र्ताुझा दे� र्ताूला �ाच�ील अशी मी आशा 
करर्ताो.

17 ग%ेुच्या र्ताोंा�र एक मोठी शिशळा आणून बसवि�ण्यार्ता आली. मग राजाने त्या शिशळे�र आपल्या 
अंगठीने आपली मुद्रा उमटवि�ली.

18 मग दारया�ेश राज�ाड्यार्ता परर्ताला. त्या रात्री त्याने अन्नाला स्पश� केला ना%ी.
19 दुसऱ्या दिद�शी फटफटर्तााच दारया�ेश राजा उठला आणिण त्याने सिसं%ाच्या गु%ेके धा� घेर्ताली.
20 राजा खूप काळजीर्ता %ोर्ताा. सिसं%ाच्या गु%ेज�ळ जार्तााच, त्याने दानीएलला %ाक मारली. राजा 

ओरला, दानीएला जिज�ंर्ता दे�ाच्या से�का र्ताुला र्ताुझ्या दे�ाने, सिसं%ांपासून �ाचवि�ले का?
21 दानीएल उत्तरला, राजा डिचरायु असो!
22 माझ्या दे�ाने मला �ाचवि�ण्यासाठी, दे�दूर्तााला पाठवि�ले दे�दूर्तााने सिसं%ाची र्ताोंे बंद केली. मी 

विनरपराधी आ%े, %े माझ्या दे�ाला मा%ीर्ता आ%े म्%णूनच सिसं%ानी मला मारले ना%ी. राजा, मी र्ताुझे 
कधी%ी का%ी%ी �ाईट केले ना%ी.

23 दारया�ेश राजाला खूप आनंद झाला त्याने आपल्या से�कांना दानीएलला सिसं%ाच्या गु%ेर्ताून बा%ेर 
उचलून आणण्यास सांविगर्ताले. दानीएलला बा%ेर आणले र्ताेव्%ा त्याच्या शरीरा�र एक%ी जखम नव्%र्ताी.
दानीएलचा त्याच्या दे�ा�र वि�श्वास असल्याने त्याला सिसं%ानी का%ी%ी इजा केली ना%ी.

25 मग दारया�ेश राजाने पृर्थ्य�ी�र स��त्र पसरलेल्या.

%ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्लेनविफल् ख्रिRश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला %ोर्ताा. मॅरी बेकर एी यांनी शिलवि%लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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रवि��ारचा बायबल पाठ, डिसेंबर 11, 2022                                                                                                       पृष्ठ 4
वि�षय — दे� मनुष्याचा रक्षणकर्ताा�

26 मी न�ीन कायदा करीर्ता आ%े. %ा कायदा राज्याच्या स�� भागार्ताील स�� लोकांना लागू आ%े. र्ताुम्%ी 
स�ाuनी दानीएलच्या दे�ाला भ्यायला पावि%जे आणिण त्याचा मान राखला पावि%जे. दानीएलचा दे� %ा 
जिजं�र्ता दे� आ%े, साक्षार्ता दे� आ%े. र्ताो सनार्तान आ%े.

27 दे� माणसांना मदर्ता करर्ताो � त्याचे रक्षण करर्ताो. स्�गा�र्ता � पृर्थ्य�ी�र र्ताो वि�स्मयकारक चमत्कार 
करर्ताो. दे�ानेच सिसं%ांपासून दानीएलाला �ाचवि�ले

3. स्र्ताोत्रसंवि%र्ताा 91: 1, 2, 14-16

1 र्ताुम्%ी लपण्यासाठी परात्पर दे�ाके जाऊ शकर्ताा. र्ताुम्%ी संरक्षणासाठी स��शशिक्तमान दे�ाके जाऊ 
शकर्ताा.

2 मी परमेश्वराला म्%णर्ताो, र्ताू माझी सुरणिक्षर्ता जागा आ%ेस, माझा विकल्ला, माझा दे� आ%ेस मी र्ताुझ्या�र
वि�श्वास ठे�र्ताो.

14 परमेश्वर म्%णर्ताो, जर एखादा माणूस माझ्या�र वि�श्वास ठे�ेल, र्तार मी त्याचे र्ताारण करीन. जे माझे 
अनुयायी माझी उपासना करर्ताार्ता त्यांचे मी रक्षण करर्ताो.

15 माझे भक्त मला मदर्ताीसाठी %ाक मारर्ताार्ता आणिण मी त्यांना ओ देर्ताो. र्ताे संकटार्ता असर्ताील र्ताेव्%ा मी 
त्यांच्याज�ळ असेन. मी त्यांची सुटका करीन आणिण त्यांना मान देईन.

16 मी माझ्या भक्तांना खूप आयुष्य देईन. आणिण त्यांना �ाच�ीन.

4. प्रकटीकरण 1: 8

8 प्रभु दे� म्%णार्ताो, मी अल्फा आणिण ओमेगाआ%े. मी जो आ%े, जो %ोर्ताो आणिण जो येर्ता आ%े. मी 
स��समथ� आ%े.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 290 : 1-2

जी�न %ा शाश्वर्ता मी आ%े, जो अस्तिस्र्तात्�ार्ता आ%े आणिण आ%े आणिण रा%णार आ%े, ज्याला का%ी%ी डिमट�ू शकर्ता
ना%ी.

2. 139 : 4-9

%ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्लेनविफल् ख्रिRश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला %ोर्ताा. मॅरी बेकर एी यांनी शिलवि%लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Wप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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सुरु�ार्ताीपासून शे�टपयuर्ता, शास्त्र�चनांमध्ये आत्म्याच्या, मनाच्या, पदाथा��रील वि�जयाच्या लेखाजोखा 
आ%ेर्ता. मनुष्य ज्याला चमत्कार म्%णर्ताार्ता त्याद्वारे मोशेने मनाची शक्ती शिसद्ध केली; र्तासेच य%ोश�ा, एलीया
आणिण अलीशा यांनी केले. ख्रिRश्चन युग डिचन्%े आणिण चमत्कारांस% दाखल झाले.

3. 23 : 21-3

वि%बू्र, ग्रीक, लॅदिटन आणिण इंग्रजीमध्ये, वि�श्वास आणिण त्याच्याशी संबंडिधर्ता शब्दांच्या या दोन व्याख्या आ%ेर्ता,
वि�श्वासा%�र्ताा आणिण वि�श्वासा%�र्ताा. एक प्रकारचा वि�श्वास इर्तारांच्या कल्याणा�र वि�श्वास ठे�र्ताो. दुसऱ्या 
प्रकारचा वि�श्वास म्%णजे दै�ी प्रेम आणिण स्�र्ताःचे "स्�र्ताःचे र्ताारण, भीर्ताी आणिण थरथर कापून" कसे काय� 
करा�े %े समजर्ताे. "प्रभु, माझा वि�श्वास आ%े; माझ्या अवि�श्वासाला मदर्ता कर!" अंध वि�श्वासाची अस%ायर्ताा
व्यक्त करर्ताे; र्तार हुकूम, "वि�श्वास ठे�ा ... आणिण र्ताुझे र्ताारण %ोईल!" आत्मविनभ�र वि�श्वासा%�र्ताेची मागणी 
करर्ताे, ज्यामध्ये आध्यास्तित्मक समज समावि�ष्ट असर्ताे आणिण स�� का%ी दे�ाला गुविपर्ता करर्ताे.

वि�श्वास ठे�णे या वि%बू्र विWयापदाचा अथ� दृढ असणे किकं�ा स्थिस्थर असणे असा %ोर्ताो. %े सत्य आणिण प्रेम 
समजले आणिण सरा� नक्कीच लागू %ोर्ताे. चुकीची दृढर्ताा पाप, रोग आणिण मृत्यूपासून कधी%ी �ाच�ू शकर्ता
ना%ी.

4. 243 : 4-15

दै�ी प्रेम, ज्याने वि�षारी साप विनरुपद्र�ी केला, ज्याने माणसांना उकळत्या र्ताेलार्ताून, आगीच्या भट्टीर्ताून, 
सिसं%ाच्या जबड्यार्ताून सो�ले, प्रत्येक युगार्ता आजारी लोकांना बरे करू शकर्ताे आणिण पाप आणिण मृत्यू�र 
वि�जय डिमळ�ू शकर्ताो. यार्ता अर्ताुलनीय शक्ती आणिण प्रेमाने येशूच्या प्रात्यणिक्षकांचा मुकुट घार्ताला गेला. परंर्ताु 
र्ताेच "मन ... जे ख्रिRस्र्ता येशूमध्ये देखील %ोर्ताे" न%ेमी संदेष्टे आणिण प्रेविषर्ताांच्या प्राचीन प्रात्यणिक्षकांची पुष्टी 
करण्यासाठी आणिण पुनरा�ृत्ती करण्यासाठी वि�ज्ञानाच्या पत्रास% असणे आ�श्यक आ%े. त्या चमत्कारांची 
आज सामान्यपणे पुनरा�ृत्ती %ोर्ता ना%ी, र्ताी इच्छेच्या अभा�ामुळे उद्भ�ली ना%ी जिजर्ताकी आध्यास्तित्मक 
�ाढीच्या अभा�ामुळे.

5. 534 : 18-5

रोमकरांना शिलवि%लेल्या पत्रार्ता पौल म्%णर्ताो: "मान�ी स्�भा�ाचे अडिधकार असलेले पापी मन म्%णजे 
दे�ाबरोबर �ैर आ%े. कारण र्ताे दे�ाच्या विनयमाच्या आधीन %ोर्ता ना%ी, � त्याला आधीन %ोर्ताा%ी येर्ता ना%ी. 
कारण जे दे%स्�भा�ाच्या आधीन आ%ेर्ता त्यांना दे�ाला प्रसन्र करर्ताा येर्ता ना%ी. दे�ाचा आत्मा र्ताुम्%ांमध्ये 
रा%र्ताो, र्तार र्ताुम्%ी दे%ाचे नसून आत्म्याचे आ%ार्ता."

%ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्लेनविफल् ख्रिRश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला %ोर्ताा. मॅरी बेकर एी यांनी शिलवि%लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Wप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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ख्रिRश्चन युग सुरू झाल्यापासून शास्त्र�चनांच्या आध्यास्तित्मक, �ैज्ञाविनक अथा�ला जास्र्ता मानशिसक वि�रोध 
असेल. सप�, भौविर्ताक अथ�, स्त्रीची टाच चा�ेल, - प्रेमाची आध्यास्तित्मक कल्पना नष्ट करण्यासाठी संघष� करेल; 
आणिण स्त्री, %ी कल्पना, �ासनेचे ोके फोेल. अध्यास्तित्मक कल्पनेने ख्रिRश्चन वि�ज्ञानार्ता समजूर्तादारपणा दिदला
आ%े. सत्याचे बीज आणिण तु्रटीचे बीज, वि�श्वास आणिण समज, - %ोय, आत्म्याचे बीज आणिण पदाथा�चे बीज - 
%े गहू आणिण शेंे आ%ेर्ता जे �ेळ �ेगळे %ोर्ताील, एक जाळले जाईल, दुसरे असेल. स्�ग�य दिठकाणी एकत्र 
केले.

6. 514 : 10-30

नवैिर्ताक धयै� म्%णजे "यहूदाच्या �ंशाचा सिसं%", मानशिसक क्षेत्राचा राजा. र्ताो मुक्त आणिण विनभ�यपणे जंगलार्ता 
विफरर्ताो. अबाडिधर्तापणे र्ताे मोकळ्या मैदानार्ता �सलेले असर्ताे, किकं�ा "वि%रव्या कुरणार्ता, ... स्थिस्थर पाण्याच्या 
बाजूला" वि�सा�र्ताे. दै�ी वि�चारापासून मान�ापयuर्ता पो%ोचण्याच्या लाक्षणिणक प्रके्षपणार्ता, परिरश्रम, र्तात्परर्ताा 
आणिण डिचकाटी यांना "%जार टेकड्यां�रील गुरे" अशी उपमा दिदली आ%े. र्ताे कठोर संकल्पाचे सामान घेऊन 
जार्ताार्ता, आणिण स��च्च उदे्दशाने गर्ताी ठे�र्ताार्ता. कोमलर्ताा आत्म्याद्वारे प्रदान केलेल्या स�� शक्तींसोबर्ता असर्ताे. 
यशयाने डिचवित्रर्ता केलेल्या %जार �षाuच्या संपत्तीचा साक्षीदार म्%णून दे�ाने विनमा�ण केलेले व्यशिक्तमत्� 
मांसा%ारी ना%ी: -

त्या �ेळेला लांगे मेंढरांबरोबर सुखशांर्ताीने रा%र्ताील, 
�ाघ कोकरांबरोबर शांर्तापणे झोपेल. 
�ासरे, सिसं%, आणिण बैल शांर्तार्ताेने एकत्र रा%र्ताील 
आणिण एक ल%ान मुलगा त्यांना �ळ�ील.

प्रेमाने स�ाu�र विनयंत्रण ठे�ले आ%े %े समजून घेर्ताल्याने, ॅविनयलला सिसं%ांच्या गु%ेर्ता सुरणिक्षर्ता �ाटले आणिण
पॉलन े �ाइपर  विनरुपद्र�ी  असल्याच े शिसद्ध  केले.  वि�ज्ञानाच्या  सुसं�ादार्ता  �ा�रणार े दे�ाच े स��  प्राणी
विनरुपद्र�ी, उपयुक्त, अवि�नाशी आ%ेर्ता.

7. 143 : 26-31

मन %ा म%ान सृष्टीकर्ताा� आ%े आणिण मनापासून उत्पन्न झालेल्या शक्तीशिश�ाय कोणर्ताी%ी शक्ती असू शकर्ता
ना%ी. जर कालानुWमानुसार मन प्रथम असेल, प्रथम संभाव्य असेल, आणिण प्रथम शाश्वर्ता असले पावि%जे, र्तार
मनाला त्याच्या पवि�त्र ना�ामुळे शाश्वर्ता �ैभ�, सन्मान, �च�स्� आणिण शक्ती द्या.

8. 151 : 21-30

%ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्लेनविफल् ख्रिRश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला %ोर्ताा. मॅरी बेकर एी यांनी शिलवि%लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Wप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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मान�ी मनाला मारण्याची किकं�ा बरे करण्याची शक्ती ना%ी आणिण दे�ाच्या माणसा�र त्याचे विनयंत्रण ना%ी. 
दै�ी मन ज्याने मनुष्याला बन�ले र्ताे स्�र्ताःची प्रविर्तामा आणिण समानर्ताा राखर्ताे. मान�ी मन दे�ाच्या वि�रुद्ध आ%े 
आणिण सेंट पॉलने घोविषर्ता केल्याप्रमाणे र्ताे थांब�ले पावि%जे. जे खरोखर अस्तिस्र्तात्�ार्ता आ%े र्ताे दै�ी मन आणिण 
त्याची कल्पना आ%े आणिण या मनामध्ये संपूण� अस्तिस्र्तात्� सुसं�ादी आणिण शाश्वर्ता आढळर्ताे. सरळ आणिण अरंुद
माग� म्%णजे %े सत्य पा%णे आणिण मान्य करणे, या सामर्थ्यया�चे पालन करणे आणिण सत्याच्या नेर्ताृत्त्�ाचे 
अनुसरण करणे.

9. 134 : 14-26

मान�विनर्मिमंर्ता शिसद्धांर्ता लोप पा�र्ता आ%ेर्ता. संकटकाळार्ता र्ताे मजबूर्ता झाले ना%ीर्ता. ख्रिRस्र्ता-शक्ती नसलेले, र्ताे 
ख्रिRस्र्तााचे शिसद्धांर्ता किकं�ा कृपेचे चमत्कार कसे स्पष्ट करू शकर्ताार्ता? ख्रिRश्चन बरे %ोण्याची शक्यर्ताा नाकारल्याने 
ख्रिRश्चन धमा�ला दै�ी शक्ती आणिण पवि%ल्या शर्ताकार्ता आश्चय�कारक आणिण अर्ताुलनीय यश डिमळाले.

खरे लोगो %े विनदश�कपणे ख्रिRश्चन वि�ज्ञान आ%े, सामंजस्याचा नैसर्गिगकं विनयम जो मर्ताभेदां�र मार्ता करर्ताो, - %े 
वि�ज्ञान अलौविकक किकं�ा पू��प्राकृविर्ताक आ%े म्%णून ना%ी किकं�ा र्ताे दै�ी कायद्याचे उल्लंघन आ%े म्%णून ना%ी, 
परंर्ताु र्ताो दे�ाचा अपरिर�र्ता�नीय विनयम आ%े, चांगला आ%े.

10.    487 : 27-1

जी�न %ा दे�, आत्मा आ%े %े समज, जी�नाच्या मृत्यू%ीन �ास्र्ता�ा�र, त्याच्या स��शशिक्तमानर्ताे�र आणिण 
अमरत्�ा�र आपला वि�श्वास बळकट करून आपले दिद�स �ाढ�र्ताे.

%ा वि�श्वास समजलेल्या र्तात्त्�ा�र अ�लंबून असर्ताो. %े र्तात्� संपूण� रोगग्रस्र्ता बन�र्ताे, आणिण गोष्टींचे दिटकाऊ
आणिण सुसं�ादी टप्पे बा%ेर आणर्ताे.

11.    568 : 24-30

एका पापा�र वि�जय डिमळवि�ल्याबद्दल, आम्%ी स��शशिक्तमान परमेश्वराचे आभार मानर्ताो आणिण गौर� करर्ताो. 
स�� पापां�र पराWमी वि�जयाबद्दल आपण काय म्%णा�े? उंच स्�गा�र्ता पो%ोचलेले पू��पेक्षा गो गाणे, आर्ताा 
अडिधक स्पष्ट आणिण ख्रिRस्र्तााच्या म%ान हृदयाच्या ज�ळ येर्ताे; कारण आरोप करणारा र्ताेथे ना%ी, आणिण प्रेम 
विर्ताच्या प्राथडिमक आणिण डिचरंर्तान र्तााण पुढे पाठ�र्ताे.

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

दैविनक कर्ता�वे्य

मेरी बेकर एी यांनी

रोजची प्राथ�ना

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�भाग. 4

%ेर्ताू � कृर्ताींचा विनयम

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

चच� मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कर्ता�व्याची सर्ताक� र्ताा

आWमक 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�भाग. 6

_____________________

%ा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्लेनविफल् ख्रिRश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला %ोर्ताा. मॅरी बेकर एी यांनी शिलवि%लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिRश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँ %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Wप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.


