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सोनेरी मजकूर:  वियम*या 1: 5, 19

"तू आईच्या गर्भाा*त जन्म घेण्यापू�2पासून मला माहीत होतास. तू जन्माला येण्यापू�2च मी तुझी वि�शेष
कामविगरीसाठी विन� केली. राष्ट्रांचा संदेष्टा म्हणून मी तुझी विन� केली; हा परमेश्वराचा संदेश आहे."

उत्तरदायी �ाचन: स्तोत्रसंविहता 90: 1, 2
         स्तोत्रसंविहता 104: 24, 30, 31 
         ईयोब 36: 24, 25
         ईयोब 37: 14

1 प्ररु्भा तू सदै� आमचे घर बनून राविहला आहेस.
2 दे�ा, प�*त जन्मण्याआधी आणिण पृथ्�ी � जग विनमा*ण होण्याआधी तूच दे� होतास दे�ा, तू पू�2 

होतास आणिण पुढे देखील असशील.
24 परमेश्वरा, तू अनेक अद्भतु गोष्टी केल्या आहेस. तू केलेल्या गोष्टींनी पृथ्�ी र्भारली आहे. तू केलेल्या 

गोष्टींत आम्हाला तुझे शहाणपण दिदसते.
30 पण परमेश्वरा, तू जेव्हा तुझा आत्मा पाठ�तोस तेव्हा ते सशक्त होतात आणिण तू जमीन पुन्हा नव्या 

सारखी करतोस.
31 परमेश्वराचे �ैर्भा� सदै� राहो! परमेश्वराला त्याने केलेल्या गोष्टींपासून आनंद डिमळो.
24 दे�ाने जे काही केले त्याबद्दल नेहमी त्याची स्तुती करायची आठ�ण ठे�. लोकांनी दे�ाच्या स्तुती�र 

अनेक गाणी रचली आहेत.
25 दे�ाने काय केले ते प्रत्येकाला दिदसते. दूरदूरच्या देशांतील लोकांनाही दे�ाचे महान काय* दिदसतात.
14 थांब आणिण दे� ज्या अद्भतु गोष्टी करतो त्यांचा वि�चार कर.

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविOल् ख्रिQश्चन सायन्स चच*ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्Yकल कोYेशन्स आणिण ख्रिQश्चन सायन्स Yेक्स्Yबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की Yू द स्क्रिस्क्रप्चस*मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, डिसेंबर 18, 2022                                                                                                       पृष्ठ 2
वि�षय — मान�ासह वि�श्वाची उत्क्रांती अणुशक्तीने झाली आहे का?

धा उपदेश

बायबल पासून

1. नीवितसूते्र 8: 22, 23

22 खूप पू�2 सुरु�ातीला परमेश्वराने प्रथम माझीच विनर्मिमतंी केली.
23 आरंर्भाीला मला विनमा*ण केले गेले. जगाची सुरु�ात होण्यापू�2 मी विनमा*ण झाले.

2. स्तोत्रसंविहता 102: 24 (ओह) (से ,), 24 (तुझा), 25, 27 (तू)

24 ओह दे�ा ...  तू कायमचाच जगणार आहेस!
25 तू खूप पू�2 जग विनमा*ण केलेस. तू तुझ्या हातांनी आकाश विनमा*ण केलेस.
27 ... दे�ा तू मात्र कधीच बदलला जाणार नाहीस. तू स�*काळ राहाशील.

3. स्तोत्रसंविहता 148: 2-11

2 स�* दे�दूतांनो परमेश्वराची स्तुती करा. त्याच्या स�* सैविनकांनो, त्याची स्तुती करा.
3 सूय* - चंद्रांनो परमेश्वराची स्तुती करा. त्याऱ्यांनो आणिण आकाशातील दिदव्यांनो, त्याची स्तुती करा.
4 स�ाeत उंचा�रच्या स्�गा*तल्या परमेश्वराची स्तुती करा. आकाशा�रील जलाशयांनो, त्याची स्तुती करा.
5 परमेश्वराच्या ना�ाचा जयघोष करा. का? कारण दे�ाने आज्ञा केली आणिण आपली स�ाeची विनर्मिमतंी 

झाली.
6 दे�ाने या सगळ्या गोष्टींची विनर्मिमतंी त्या सदै� राहाव्यात म्हणून केली. दे�ाने कधीही न संपणारे विनयम 

केले.
7 पृथ्�ी�रच्या स�* गोष्टींनो, परमेश्वराची स्तुती करा. महासागरातल्या सागरी प्राण्यांनो, परमेश्वराची 

स्तुती करा.
8 दे�ाने अग्न्नी आणिण गारा, बO*  आणिण धूर आणिण स�* �ादळे विनमा*ण केली.
9 दे�ाने Yेकड्या आणिण प�*त Oळ झाे आणिण दे�दार �ृक्ष विनर्मिमलें.
10 दे�ाने स�* जंगली प्राणी आणिण पशू सरपYणारे प्राणी आणिण पक्षी विनमा*ण केले.
11 दे�ाने पृथ्�ी�रचे राजे आणिण देश विनमा*ण केले. त्यानेच नेते आणिण न्यायाधीश विनर्मिमंले.

4. योहान 1: 3, 13 (जन्म)
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3 त्याच्याद्वारे (शब्दाच्या) स�* काही विनमा*ण करण्यात आले त्याच्यालिश�ाय काहीच विनमा*ण करण्यात 
आले नाही.

13 ... रक्ताने किकं�ा देहाच्या इच्छेने किकं�ा मनुष्याच्या इच्छेने नव्हे तर दे�ाच्या इच्छेने जन्माला आलेला 
आहे.

5. योहान 8: 1, 2, 12-14, 25, 31, 32, 42 (कारण), 51, 52, 54 (से 1st ,), 56-58

1 येशू जैतुनाच्या ोंगरा�रविनघून गेला.
2 दुसऱ्या दिद�शी सकाळीच येशू परत मंदिदरात गेला. स�* लोक येशूके आले. येशू बसला आणिण 

त्याने लोकांना लिशक्षण दिदले.
12 नंतर येशू पुन्हा लोकांशी बोलू लागला. तो म्हणाला, मी जगाचा प्रकाश आहे, जो माझ्यामागे येतो

तो कधीही अंधारात राहणार नाही. त्या माणसाज�ळ जी�न देणारा प्रकाश राहील.
13 परंतु परुशी लोक येशूला म्हणाले, जेव्हा तुम्ही स्�त: आपल्यावि�षयी बोलता, तेव्हा ह्या गोष्टी 

खऱ्या आहेत असे म्हणणारे तुम्ही एकYेच असता. तेव्हा तुम्ही सांगता त्या गोष्टी आम्ही स्�ीकारु 
शकत नाही.

14 येशूने उत्तर दिदले, होय, मी स्�त:च माझ्यावि�षयी हा गोष्टी सांगत आहे. परंतु मी सांगतो त्या 
गोष्टी�र लोक वि�श्वास ठे�ू शकतील. कारण मी कोठून आलो हे मला माहीत आहे � कोठे जाणार
हे मला माहीत आहे. मी तुमच्यासारखा नाही. मी कोठून आलो � कोठे जाणार हे तुम्हांला माहीत
नाही.

25 यहूदी लोकांनी वि�चारले. मग तुम्ही कोण आहात? येशूने उत्तर दिदले, मी सुरु�ातीपासून तुम्हांला 
सांगत आलो तोच मी आहे.

31 ज्यांनी येशू�र वि�श्वास ठे�ला, त्या यहूदी लोकांना तो म्हणाला, तुम्ही जर नेहमी माझ्या 
लिशक�णुकीचे पालन कराल, तरच तुम्ही माझे खरे लिशष्य आहात.

32 मग सत्य काय आहे हे तुम्हांला समजेल. आणिण सत्य तुम्हांला मोकळे करील.
42 ... मी विपत्याकून आलो आणिण आता मी येथे आहे. मी माझ्या स्�त:च्या अडिधकारात आलो 

नाही. दे�ानेच मला पादिठले.
51 मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो. जो कोणी माझ्या लिशक्षणाचे पालन करतो तो कधीही मरणार नाही.
52 यहूदी लोक म्हणाले, तुमच्यात खरोखर र्भाूत संचारले आहे. हे आता आम्हांला माहीत झाले. 

अब्राहाम आणिण संदेष्टे मेले. परंतु तुम्ही म्हणता, ‘जो माझ्या लिशक�णूकीचे पालन करतो तो 
कधीच मरणार नाही.

54 येशूने उत्तर दिदले.
56 माझ्या येण्याचा दिद�स पाहण्याच्या आशेने तुमचा विपता अब्राहाम आनंदिदत झाला होता. त्याने तो 

दिद�ास पाविहला आणिण त्याला आनंद झाला.
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57 यहूदी लोक येशूला म्हणाले. तुम्ही अब्राहामाला कधीच पाविहले नाही. तुम्ही पन्नास �षाeचेही 
नाही!

58 येशूने उत्तर दिदले, मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो: अब्राहामाच्या जन्मापूर्वि�ं पासून मी आहे.

6. योहान 17: 1 (से 3rd,), 3, 5 (से 2nd,), 24 (मी करीन)

1 येशूने हे बोलणे संपवि�ल्या�र आपले ोळे आकाशाके ला�ले आणिण प्राथ*ना केली. 
3 आणिण अनंतकाळचे जी�न हेच की, तू जो एकच खरा दे� त्या तुला � ज्याला तू पाठवि�लेस त्या येशू 

ख्रिQस्ताला त्यांनी ओळखा�े.
5 तर आता हे विपत्या.
24 जे लोक तू मला दिदलेस, त्यांनी मी जेथे आहे तेथे माझ्याबरोबर असा�े असे मला �ाYते. आणिण त्यांनी

माझे गौर� करा�े, जगाच्या विनर्मिमतंीपू�2 तू माझ्या�र प्रीवित केली, म्हणून जे गौर� तू मला दिदलेस, 
तेच हे गौर� आहे.

7. यशया 40: 21, 26

21 तुम्हाला सत्य नक्कीच माहीत आहे. नाही का? तुम्ही नक्कीच त्याबद्दल ऐकले आहे. Oार पू�2 
नक्कीच कोणीतरी तुम्हाला ते सांविगतले आहे. ही पृथ्�ी कोणी विनर्मिमंली हे तुम्ही जाणता.

26 आकाशाके पाहा. हे तारे कोणी विनर्मिमलंे? ही आकाशातील ‘सेना’ कोणाची विनर्मिमतंी आहे. प्रत्येक 
ताऱ्याला त्याच्या ना�ाने कोण ओळखतो? खरा दे� Oार बल�ान � सामथ्य*�ान आहे. म्हणून त्यातील
एकही तारा हर�त नाही.”

8. यशया 45: 4 (माझ्याके सम आहे) (से ,), 5, 6, 8, 11-13 (से :)

4 मी तुला ना�ाने हाक मारीत आहे. तू मला ओळखत नाहीस, पण मी तुला ना�ाने ओळखतो.
5 मी परमेश्वर आहे मीच Oक्त दे� आहे दुसरा कोणीही दे� नाही. मी तुला �स्त्रे घातली, पण तरीही तू 

मला ओळखत नाहीस.
6 मी एकYाच दे� आहे. हे मी ह्या स�* गोष्टी करतो, त्या�रून लोकांना कळेल. मीच परमेश्वर आहे, 

दुसरा कोणीही दे� नाही’ हे पू�{पासून पणिश्चमेपय*त स�* लोकांना कळेल.
8 आकाशातील ढगांतून चांगुलपणा पृथ्�ी�र पो. पृथ्�ी दुर्भांगो तारण �ाढो, आणिण त्याचबरोबर 

चांगुलपणा �ाढो. मी परमेश्वराने त्याला विनर्मिमलंे आहे.
11 परमेश्वर इस्राएलचा पवि�त्र दे� आहे, त्याने इस्राएलची विनर्मिमतंी केली. परमेश्वर म्हणतो, माझ्या मुलांनो,

तुम्ही मला काही खूण दाखवि�ण्यास सांविगतले. मी केलेल्या गोष्टी दाखवि�ण्याचा तुम्ही मला हुकूम 
दिदला.
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12 म्हणून पाहा! मी पृथ्�ी � ती�र राहणारी स�* माणसे विनमा*ण केली. मी माझ्या हाताने आकाश केले, 
आणिण मी आकाशातील स�* सैन्यां�र हुकूमत ठे�तो.

13 कोरेशला चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी मीच शक्ती दिदली.मी त्याचे काम सोपे करीन.

9. 1 योहान 2: 24

24 तुमच्या बाबतीत जे तुम्ही सुरु�ातीपासून ऐकले आहे, त्यामध्येच राहा, सुरु�ातीपासून जे तुम्ही ऐकले 
त्यात जर तुम्हीराहाल, तर तुम्ही पुत्रामध्ये � विपत्यामध्ये राहाल.

10. इविOलिसयों 1: 3, 4 (से 1st ,)

3 आपल्या प्रर्भाु येशू ख्रिQस्ताचा दे� � विपता धन्य�ादिदत असो. त्याने स्�ग*राज्यातील प्रत्येक आध्यात्मित्मक 
आशी�ा*द देऊन आम्हांला ख्रिQस्तामध्ये आशी�ा*दिदत केले आहे.

4 ख्रिQस्तामध्ये दे�ाने आम्हांला जग विनमा*ण होण्यापू�2 म्हणून विन�ले आहे.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 267 : 10-12

महान मी आहे ने "जे बन�ले होते ते" बन�ले. म्हणून मनुष्य आणिण अध्यात्मित्मक वि�श्व हे दे�ासोबत एकत्र
राहतात.

2. 335 : 18 (काहीही नाही)-20

आत्मा, आत्मा यालिश�ाय दुसरे काहीही जी�न वि�कलिसत करू शकत नाही, कारण आत्मा इतर स�ाeपेक्षा 
अडिधक आहे.

3. 252 : 31 (से 1st ,), 31 (म्हणतो)-8

आत्मा, ... म्हणतो:

मी आत्मा आहे. मनुष्य, ज्याची इंदिद्रये अध्यात्मित्मक आहेत, ती माझी उपमा आहे. तो अनंत समज प्रवितकिबंविबत 
करतो, कारण मी अनंत आहे. पवि�त्रतेचे सौंदय*, अत्मिस्तत्�ाची परिरपूण*ता, अवि�नाशी �ैर्भा�,

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविOल् ख्रिQश्चन सायन्स चच*ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्Yकल कोYेशन्स आणिण ख्रिQश्चन सायन्स Yेक्स्Yबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की Yू द स्क्रिस्क्रप्चस*मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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- स�* माझे आहेत, कारण मी दे� आहे. मी माणसाला अमरत्� देतो, कारण मी सत्य आहे. मी स�* आनंद 
समावि�ष्ट करतो आणिण देतो, कारण मी प्रेम आहे. मी जी�न देतो, सुरु�ातीलिश�ाय आणिण अंत न करता, कारण
मी जी�न आहे. मी स��च्च आहे आणिण स�* देतो, कारण मी मन आहे. मी स�ाeचा पदाथ* आहे, कारण मी तोच
आहे.

4. 492 : 3-4

योग्य तका*साठी वि�चारापुढे एकच तथ्य असले पाविहजे, ते म्हणजे आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्�.

5. 429 : 19-28 (से ,), 31-2

र्भाौवितक संघYना सुरू होण्यापू�2 मनुष्य अत्मिस्तत्�ात नसेल तर शरीराचे वि�घYन झाल्यानंतर त्याचे अत्मिस्तत्� 
असू शकत नाही. जर आपण मृत्यूनंतर जगलो आणिण अमर आहोत, तर आपण जन्मापू�2 जगलेच पाविहजे, 
कारण जर जी�नाची सुरु�ात असेल तर त्याचा शे�Y देखील असला पाविहजे, अगदी नैसर्विगकं वि�ज्ञानाच्या 
गणनेनुसार. तुमचा या�र वि�श्वास आहे का? नाही! तुम्हाला ते समजते का? नाही! म्हणूनच तुम्ही वि�धाना�र 
शंका घेत आहात आणिण त्यात समावि�ष्ट असलेल्या तथ्यांचे प्रदश*न करू नका. आपण आपल्या सद्गरंुूच्या स�*
�चनां�र वि�श्वास ठे�ला पाविहजे,

येशू म्हणाला (योहान 8: 51), "जो कोणी माझ्या लिशक्षणाचे पालन करतो तो कधीही मरणार नाही." हे 
वि�धान अध्यात्मित्मक जी�नापुरते मया*दीत नाही तर त्यात अत्मिस्तत्�ाच्या स�* घYनांचा समा�ेश आहे.

6. 547 : 23-30

धम*ग्रंथ अवितशय पवि�त्र आहेत. त्यांना अध्यात्मित्मक रीतीने समजून घेणे हे आमचे ध्येय असले पाविहजे, कारण 
या समजातूनच सत्य प्राप्त होऊ शकते. मनुष्यासह वि�श्वाचा खरा लिसद्धांत र्भाौवितक इवितहासात नसून 
आध्यात्मित्मक वि�कासात आहे. प्रेरिरत वि�चार वि�श्वाच्या र्भाौवितक, वि�षयासक्त आणिण नश्वर लिसद्धांताचा त्याग 
करतो आणिण आध्यात्मित्मक आणिण अमर लिसद्धांत स्�ीकारतो.

7. 550 : 15 (द)-23

र्भाौवितक आणिण र्भाौवितक म्हणून अत्मिस्तत्�ाचे विनरंतर चिचंतन - सुरु�ात आणिण समाप्ती, आणिण जन्म, क्षय आणिण 
वि�घYन हे त्याचे घYक Yप्पे म्हणून - खरे आणिण आध्यात्मित्मक जी�न लप�ते आणिण आपले मानक धूळ खात 
पते. जर जी�नाचा कोणताही प्रारंणिर्भाक किबंदू असेल, तर मी महान आहे ही एक डिमथक आहे. शास्त्रानुसार 
जर जी�न दे� आहे, तर जी�न भू्रण नाही तर ते अनंत आहे.

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविOल् ख्रिQश्चन सायन्स चच*ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्Yकल कोYेशन्स आणिण ख्रिQश्चन सायन्स Yेक्स्Yबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की Yू द स्क्रिस्क्रप्चस*मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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8. 502: 24-28 (से 2nd.)

अनंताला सुरु�ात नाही. या शब्दाचा आरंर्भा एकमात्र, - म्हणजे, वि�श्वासह, दे� आणिण मनुष्य यांची शाश्वत
सत्यता आणिण ऐक्य दश*�ण्यासाठी �ापरला जातो. सज*नशील तत्त्� - जी�न, सत्य आणिण प्रेम - दे� आहे.
ब्रह्मां दे�ाला प्रवितकिबंविबत करते.

9. 124: 14-19, 25-26 (से 1st.)

मनुष्याप्रमाणेच वि�श्वाचा अथ* वि�ज्ञानाने त्याच्या दै�ी तत्त्�, ईश्वरा�रून ला�ायचा आहे आणिण मग ते समजू 
शकते; परंतु जेव्हा र्भाौवितक ज्ञानाच्या आधारे स्पष्ट केले जाते आणिण �ाढ, परिरपक्�ता आणिण क्षय या वि�षयाचे 
प्रवितविनडिधत्� केले जाते, तेव्हा हे वि�श्व, मनुष्यासारखे, एक गूढ आहे आणिण ते पुढेही असले पाविहजे.

आत्मा हा स�* गोष्टींचे जी�न, पदाथ* आणिण विनरंतरता आहे.

10.    513 : 17-21

आत्मा स�* वि�चारांमध्य े वि�वि�धता आणतो,  �ग2करण करतो आणिण �ैयलिक्तकृत करतो,  जे मन त्यांना
धारण  करत े विततके  शाश्वत  आहे;  परंत ु स�*  व्यलिक्तमत्त्�ाची  बुद्धिद्धमत्ता,  अत्मिस्तत्�  आणिण  सातत्य
ईश्वरामध्येच आहे, जो त्याचे दै�ी सज*नशील तत्� आहे.

11.    78 : 1-5

कुजणारे Oूल,  कुजलेली कळी,  ओक,  उग्र पशू,  जसे की रोग,  पाप आणिण मृत्यूच्या वि�संगती - अनैसर्विगंक
आहेत. ते इंदिद्रयांचे खोYेपणा, नश्वर मनाचे बदलणारे वि�क्षेप आहेत; ते मनाचे शाश्वत �ास्त� नाहीत.

12.    511 : 23-3

नश्वर मनासाठी, वि�श्व हे द्र�, घन आणिण �ायुरूप आहे. आध्यात्मित्मक अथा*न,े खक आणिण प�*त घन 
आणिण र्भाव्य कल्पनांसाठी उरे्भा आहेत. प्राणी आणिण नश्वर हे नश्वर वि�चारांचे श्रेणीकरण, बुद्धिद्धमत्तेच्या 
प्रमाणात �ाढणे, पुल्लिल्लंगी, स्त्रीलिलंगी किकं�ा नपुंसक लिलंगात रूप धारण करतात. स्�गा*च्या खुल्या 
आकाशात पृथ्�ीच्या �र उणारे पक्षी, विनराकार आणिण दै�ी तत्त्�, प्रेम समजून घेण्यासाठी र्भाौवितकतेच्या 
पलीके आणिण त्याहून �रच्या आकांक्षांशी संबंडिधत आहेत.

13.    450 : 29-2

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविOल् ख्रिQश्चन सायन्स चच*ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्Yकल कोYेशन्स आणिण ख्रिQश्चन सायन्स Yेक्स्Yबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की Yू द स्क्रिस्क्रप्चस*मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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प्राणी चुंबकत्�ाचा दा�ा जाणून घेतल्या�र, की स�* �ाईY गोष्टी जी�न, पदाथ* आणिण बुद्धी, पदाथ*, �ीज,
प्राणी विनसग* आणिण सेंदिद्रय जी�नाच्या वि�श्वासामध्ये एकवित्रत होतात,  या त्रुYी आहेत ज्या सत्याने केल्या
पाविहजेत आणिण ते नष्ट करेल हे कोण नाकारेल?

14.    369 : 5-13

ज्या प्रमाणात पदाथ* मान�ी सं�ेदनांपुढे माणूस म्हणून स�* अत्मिस्तत्� गमा�तो, त्याच प्रमाणात माणूस त्याचा 
स्�ामी बनतो. तो �स्तलु्लिस्थतीच्या दै�ी अथा*ने प्र�ेश करतो आणिण आजारी लोकांना बरे करणे, मृतांना उठ�णे 
आणिण लाYे�र चालणे यात दाख�ल्याप्रमाणे येशूच्या धम*शास्त्राचे आकलन करतो. या स�* कृत्यांनी द्रव्य हे 
पदाथ* आहे, जी�नाचा मध्यस्थ किकं�ा अत्मिस्तत्�ाच्या कोणत्याही स्�रूपाचा विनमा*ता असू शकतो या 
वि�श्वासा�र येशूचे विनयंत्रण दिदसून आले.

15.    516 : 4-8

पदाथ*, जी�न, बुद्धिद्धमत्ता, सत्य आणिण प्रेम, जे दे�ता आहेत, त्याच्या विनर्मिमतंीद्वारे प्रवितकिबंविबत होतात; आणिण 
जेव्हा आपण र्भाौवितक इंदिद्रयांच्या खोट्या साक्षीला वि�ज्ञानाच्या तथ्यांच्या अधीन करतो, तेव्हा आपल्याला हे 
खरे स्�रूप आणिण प्रवितकिबंब स�*त्र दिदसेल.

16.    331 : 16-17

दे�ाच्या वि�श्वातील प्रत्येक गोष्ट त्याला व्यक्त करते.

17.    264 : 28-31

जेव्हा आपण ख्रिQश्चन वि�ज्ञानातील माग* लिशकतो आणिण माणसाचे आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्� ओळखतो, तेव्हा 
आपण दे�ाची विनर्मिमंती पाहू आणिण समजून घेऊ, - पृथ्�ी, स्�ग* आणिण मान�ाचे स�* �ैर्भा�.

दैविनक कत*वे्य

मेरी बेकर एी यांनी

रोजची प्राथ*ना

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविOल् ख्रिQश्चन सायन्स चच*ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्Yकल कोYेशन्स आणिण ख्रिQश्चन सायन्स Yेक्स्Yबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की Yू द स्क्रिस्क्रप्चस*मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दररोज प्राथ*ना करणे हे या चच*मधील प्रत्येक सदस्याचे कत*व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य,  जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�* पापां�र राज्य करु द्या;
आणिण तुझे शब्द स�* मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच* मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�र्भााग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच*च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरर्भाा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन
देऊ नये. वि�ज्ञानात दै�ी  प्रेम एकट्यान े माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रिQश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गो
सुवि�धांना प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच*मधील
सदस्यांनी दररोज स�* प्रकारच्या �ाईYापासून �ाचलेले,  र्भावि�ष्य सांगण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  किनंदा
करण्यापासून,  समुपदेशनातून,  प्रर्भाा�  पाण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा*न े प्रर्भाावि�त  होण्यापासून
�ाचण्यासाठी प्राथ*ना करा�ी.

चच* मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत*व्याची सतक* ता

आक्रमक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध दररोज स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल*क्ष करणे हे या चच*मधील प्रत्येक सदस्याचे कत*व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच* मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�र्भााग. 6

_____________________

हा बायबलचा धा स्�तंत्र प्लेनविOल् ख्रिQश्चन सायन्स चच*ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्Yकल कोYेशन्स आणिण ख्रिQश्चन सायन्स Yेक्स्Yबुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की Yू द स्क्रिस्क्रप्चस*मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


