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सो�ेरी मजकूर:  यशया 42: 1

"माझ्या से�काके पाहा. मी त्याला आधार देर्ताो. मी ज्याला वि��ले आहे असा र्ताो एक आहे आणिण मी
त्याच्या�र खूष आहे. मी माझा आत्मा त्याच्यार्ता घालर्ताो. र्ताो न्याय्यमार्गाा��े राष्ट्रां�ा न्याय देईल."

उत्तरदायी �ाच�: यशया 42: 2-7 • यशया 14: 27

2 र्ताो रस्त्यार्ता आ�ाज चढ�णार �ाही. र्ताो रणार अथ�ा किकंचाळणार �ाही.
3 र्ताो सभ्य असेल र्ताो विपचलेला बांबूसुध्दा मोणार �ाही. डिमणडिमणणारी �ार्तासुध्दा र्ताो वि�झवि�णार �ाही.

र्ताो प्रामाणिणकपणा�े न्याय देईल आणिण सत्य शोधू� काढेल.
4 जर्गााला न्याय प्रस्थाविपर्ता करीपय?र्ता र्ताो दुब�ळ होणार �ाही �ा डिचरला जाणार �ाही. दूरदूरच्या 

ठिठकाणचे लोक त्याच्या शिशक�णुकी�र वि�श्वास ठे�र्ताील.
5 परमेश्वरा�े, खऱ्या दे�ा�े या र्गाोष्टी सांविर्गार्ताल्या: (परमेश्वरा�े आकाश वि�मा�ण केले. परमेश्वरा�े र्ताे 

जर्गाा�र पसरले. पृथ्�ी�रील प्रत्येक र्गाोष्ट त्या�ेच वि�मा�ण केली. पृथ्�ी�रील स�� लोकार्ता त्या�े प्राण 
घार्ताला, चालणाऱ्या प्रत्येक माणसार्ता चैर्तान्य घार्ताले.)

6 मी, परमेश्वरा�े, र्ताुला योग्य र्गाोष्टी करण्यासाठी बोलावि�ले आहे. मी र्ताुझा हार्ता धरी� आणिण र्ताुझे रक्षण 
करी�. मी लोकांबरोबर केलेल्या कराराची र्ताू खूण असशील. स�ा��ा प्रकाश देणाऱ्या ठिदव्यासारखा र्ताू 
असशील.

7 आंधळ्यांचे ोळे र्ताू उघशील आणिण र्ताे पाहू शकर्ताील. खूप लोक र्ताुरंर्गाार्ता आहेर्ता, त्यां�ा र्ताू मुक्त 
करशील. खूप लोक अंधारार्ता राहर्ताार्ता, त्यार्ताू� र्ताू त्यां�ा बाहेर काढशील.

27 जेव्हा परमेश्वरच संकल्प करर्ताो र्ताेव्हा कोणीच र्ताो रद्द करू शकर्ता �ाही. जेव्हा लोकां�ा शिशक्षा 
करण्यासाठी परमेश्वरच हार्ता उर्गाारर्ताो, र्ताेव्हा कोणीच त्याला थांब�ू शकर्ता �ाही.

हा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्ले�विXल् ख्रिZश्च� सायन्स चच��े र्तायार केला होर्ताा. मॅरी बेकर एी यां�ी शिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
वि^स्टिस्`कल को`ेशन्स आणिण ख्रिZश्च� सायन्स `ेक्स्`बुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की `ू द स्क्रिस्^प्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रच�ा आहे.
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धा उपदेश

बायबल पासू�

1. यशया 43: 1 (आर्ताा)-3 (से :), 4 (से:), 5, 7 (क्योंविक मैं)

1 ...परमेश्वरा�े र्ताुला जन्म ठिदला. इस्राएल, परमेश्वरा�े र्ताुला वि�र्मिमलंे. आर्ताा दे� म्हणर्ताो, णिkऊ �कोस मी 
र्ताुझे रक्षण करी�. मी र्ताुला वि��ले आहे. र्ताू माझा आहेस.

2 जेव्हा र्ताू अचणीर्ता असर्ताोस, र्ताेव्हा मी र्ताुझ्या पाठीशी असर्ताो. जेव्हा र्ताू �द्या ओलांशील र्ताेव्हा इजा 
होणार �ाही. आर्गाीमधू� चालर्ताा�ा र्ताुला kाजणार �ाही. ज्�ाळा र्ताुला पोळणार �ाहीर्ता.

3 कारण मी स्�र्ता: र्ताुझा परमेश्वर आहे. मी, इस्राएलचा पवि�त्र दे� र्ताुझा र्ताारणहार आहे.
4 र्ताू माझ्या दृष्टी�े Xार महत्�ाचा आहेस. म्हणू� मी र्ताुझा आदर करर्ताो. मी र्ताुझ्या�र प्रेम करर्ताो. 

र्ताुझ्यासाठी मी स�� लोक आणिण स�� राष्ट्रे दा� करी�.
5 म्हणू� घाबरू �कोस. मी र्ताुझ्या पाठीशी आहे मी र्ताुझ्या स�� मुलां�ा र्गाोळा करू� र्ताुझ्याके आणी�, 

मी त्यां�ा पू�� आणिण पणिश्चम ठिदशेकू� र्गाोळा करी�.
7 ... मी त्या लोकां�ा माझ्यासाठी वि�र्मिमलें आहे मीच त्यां�ा घवि�ले � र्ताे माझे आहेर्ता.

2. यशया 14: 24 (�क्कीच)

24 मी �च� देर्ताो, मी सांविर्गार्ताल्याप्रमाणे र्गाोष्टी घू� येर्ताील. मी योजल्याप्रमाणे स�� होईल.

3. लूक 1: 5-16, 18, 19, 24 (से 1st,), 26-32, 34-42, 46-49

5 यहूदीयाचा राजा हेरोद याच्या ठिद�सांर्ता, जखऱ्या �ा�ाचा एक याजक होर्ताा. र्ताो अबीयाच्या 
याजककुळार्ताील होर्ताा. त्याला एक पत्�ी होर्ताी, र्ताी अहरो�ाच्या �ंशार्ताील कन्यांपैकी होर्ताी. विर्ताचे �ा� 
अलीशिशबा होर्ताे.

6 दोघेही दे�ाच्या दृष्टी�े धार्मिमकं होर्ताे आणिण प्रkूच्या आज्ञा � वि�धी पाळण्यार्ता का`ेकोर होर्ताे.
7 परंर्ताु त्यां�ा मूल �व्हर्ताे कारण अलीशिशबा �ांझ होर्ताी. आणिण शिश�ाय दोघेही Xार म्हार्ताारे झाले होर्ताे.
8 जेव्हा जख जखऱ्याच्या र्गा`ाची मंठिदरार्ता से�ा करण्याची �ेळ आली आणिण त्या�ेळी र्ताो र्ताेथे दे�ाचा 

याजक म्हणू� से�ा करीर्ता होर्ताा,
9 याजकांच्या प्रथेप्रमाणे संमठिदरार्ता दे�ापुढे धूप जाळण्यासाठी डिचठ्ठठ्या `ाकू� त्याची वि�� करण्यार्ता 

आली.
10 जेव्हा धूप जाळण्याच्या �ेळी स��जण बाहेर जमू� प्राथ��ा करीर्ता होर्ताे,

हा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्ले�विXल् ख्रिZश्च� सायन्स चच��े र्तायार केला होर्ताा. मॅरी बेकर एी यां�ी शिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
वि^स्टिस्`कल को`ेशन्स आणिण ख्रिZश्च� सायन्स `ेक्स्`बुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की `ू द स्क्रिस्^प्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रच�ा आहे.
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11 र्ताेव्हा दे�ाच्या दूर्ताा�े त्याला दश�� ठिदले. दे�दूर्ता धूप जाळण्याच्या �ेदीच्या उजव्या बाजूला उkा होर्ताा.
12 जेव्हा जखऱ्या�े त्याला पाविहले र्ताेव्हा र्ताो अस्�स्थ झाला, आणिण त्याला kीविर्ता �ा`ली.
13 दे�दूर्ता त्याला म्हणाला, “जखऱ्या, णिkऊ �को, कारण र्ताुझी प्राथ��ा ऐकण्यार्ता आली आहे, आणिण र्ताुझी

पत्�ी अलीशिशबा इजपासू� र्ताुला मुलर्गाा होईल. र्ताू त्याचे �ा� योहा� ठे�.
14 र्ताो र्ताुला आ�ंद आणिण सुख देईल. त्याचा जन्म होईल र्ताेव्हा पुष्कळ लोक आ�ंठिदर्ता होर्ताील.
15 दे�ाच्या दृष्टी�े र्ताो महा� होईल. त्या�े कोणर्ताेही कक पेय किकं�ा मद्य विपऊ �ये. आणिण र्ताो आईच्या 

र्गाkा�र्ता असल्यापासू�च पवि�त्र आत्म्या�े kरलेला असेल.
16 आणिण र्ताो पुष्कळ इस्राएल लोकां�ा प्रkु त्यांचा दे� याच्याके �ळवि�ण्यास कारणीkूर्ता ठरेल.
18 मर्गा जखऱ्या दे�दूर्तााला म्हणाला, हे खरे आहे हे मला कसे समजेल? कारण मी �ृद्ध म�ुष्य आहे, 

आणिण माझी पत्�ीसुद्धा �ृद्ध झाली आहे.
19 आणिण दे�दूर्ताा�े उत्तर ठिदले. र्ताो म्हणाला, मी र्गाब्रीएल आहे. मी दे�ाच्या समक्षर्ताेमध्ये उkा राहर्ताो. 

आणिण मला र्ताुझ्याशी बोलायला � र्ताुला ही सु�ार्ताा� सांर्गाायला पाठवि�ण्यार्ता आले आहे.
24 काही काळा�ंर्तार त्याची पत्�ी अलीशिशबा र्गारोदर राविहली.
26 अलीशिशबाच्या सहाव्या मविहन्यार्ता, दे�ा�े र्गाब्रीएल दूर्तााला र्गाालीलार्ताील �ासरेथ र्गाा�ी पाठवि�ले.
27 योसेX �ा�ाच्या म�ुष्याशी ज्या कुमारीची मार्गाणी झाली होर्ताी, विर्ताच्याके र्गाब्रीएलाला पाठवि�ण्यार्ता 

आले. योसेX हा दावि�दाच्याघराण्यार्ताील होर्ताा. विर्ताचे �ा� मरीया होर्ताे.
28 र्गाब्रीएल विर्ताच्याके आला आणिण म्हणाला, अणिk�ाद�! र्ताुझ्या�र कृपा झालेली आहे. प्रkु र्ताुझ्याबरोबर

आहे.
29 परंर्ताु या शब्दां�ी र्ताी अस्�स्थ झाली, आणिण या अणिk�ाद�ाचा अथ� काय असा�ा याचे र्ताी ��ल करु 

लार्गाली.
30 दे�दूर्ता विर्ताला म्हणाला, मरीये, णिkऊ �कोस, दे�ा�े र्ताुझ्या�र कृपा केली आहे.
31 ऐक! र्ताू र्गारोदर राहशील, आणिण र्ताुला मुलर्गाा होईल, त्याचे �ा� र्ताू येशू ठे�.
32 र्ताो महा� होईल � त्याला स�zच्य दे�ाचा पुत्र म्हणर्ताील. आणिण प्रkु दे� त्याला त्याचा विपर्ताा दा�ीद 

याचे सिसंहास� देईल.
34 र्ताेव्हा मरीया दूर्तााला म्हणाली, मी कुमारी असल्या�े हे असे कसे घेल?
35 दे�दूर्ता विर्ताला म्हणाला, पवि�त्र आत्मा र्ताुझ्या�र येईल, आणिण स�zच्च दे�ाचे सामथ्य� र्ताुझ्या�र सा�ली 

करील. आणिण म्हणू� जे पवि�त्र बाळ जन्मास येईल, त्याला दे�ाचा पुत्र म्हणर्ताील.
36 आणिण याके लक्ष दे: र्ताुझी �ार्ताे�ाईक अलीशिशबा जरी �ांझ असली र्तारी र्ताीसुद्धा र्गारोदर आहे � विर्ताच्या

पो`ी पुत्र आहे. आणिण ज्या स्त्रीला र्ताे म्हणाले की र्ताुला मूल होणार �ाही विर्ताला आर्ताा सहा�ा मविह�ा 
आहे!

37 कारण दे�ाला कोणर्ताीही र्गाोष्ट अशक्य �ाही.
38 मरीया म्हणाली, मी प्रkूची दासी आहे, आपण म्हणालार्ता र्तासे माझ्याबाबर्ताीर्ता घो. मर्गा दे�दूर्ता विर्ताला 

सोू� रे्गाला.
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39 त्याच �ेळी मरीया र्तायार झाली आणिण लरे्गाच यहूदीयाच्या ोंर्गाराळ kार्गाार्ताील एका र्गाा�ी र्गाेली.
40 विर्ता�े जखऱ्या�च्या घरार्ता प्र�ेश केला आणिण अलीशिशबेला अणिk�ाद� केले.
41 आणिण असे झाले की, जेव्हा अलीशिशबे�े मरीयेचे अणिk�ाद� ऐकले र्ताेव्हा विर्ताच्या पो`ार्ताील बालका�े 

उी मारली. आणिण अलीशिशबा पवि�त्र आत्म्या�े kरु� रे्गाली.
42 र्ताी मोठ्या आ�ाजार्ता बोलली, स�� स्क्रिस्त्रयांमध्ये र्ताू अडिधक धन्य आहेस, र्ताुझ्या पो`चे Xळ धन्य आहे.
46 आणिण मरीया म्हणाली,
47 माझा आत्मा प्रkूची स्र्ताुविर्ता करर्ताो;माझा आत्मा माझ्या र्ताारणाऱ्या दे�ामध्ये आ�ंद करर्ताो.
48 कारण त्या�े त्याच्या �म्र दासीची काळजी �ाविहली, होय, येथू� पुढे स�� लोक मला धन्य म्हणर्ताील.
49 कारण स��मसथा��े माझ्यासाठी महा� कृत्ये केली आहेर्ता, त्याचे �ा� पवि�त्र आहे.

वि�ज्ञा� आणिण आरोग्य

1. 180 : 25-27

जेव्हा म�ुष्य दे�ाद्वारे वि�यंवित्रर्ता केला जार्ताो, सदै� उपस्थिस्थर्ता असलेले म� जे स�� र्गाोष्टी समजू� घेर्ताे, 
म�ुष्याला हे माविहर्ता असर्ताे की दे�ासह स�� काही शक्य आहे.

2. 332 : 23 (येशू) (से.), 26-29

येशू एका कुमारिरकेचा मुलर्गाा होर्ताा. ... त्याच्याबद्दल मेरीची संकल्प�ा आध्यात्मित्मक होर्ताी, कारण के�ळ 
शुद्धर्ताा सत्य आणिण प्रेम प्रविर्ताकिबंविबर्ता करू शकर्ताे, जे चांर्गाल्या आणिण शुद्ध ख्रिZस्र्ता येशूमध्ये स्पष्टपणे 
अ�र्तारलेले होर्ताे.

3. 29 : 14-1

ख्रिZश्च� वि�ज्ञा�ार्ता शिशक�लेल्यां�ा दे� हाच म�ुष्याचा लेखक आहे या र्गाौर�शाली समजापय?र्ता पोहोचले आहे.
व्हर्जिजं�-आई�े दे�ाची ही कल्प�ा मांली आणिण विर्ताच्या आदशा�ला येशूचे �ा� ठिदले - म्हणजे, जोशुआ किकं�ा 
र्ताारणहार.

मेरीच्या अध्यात्मित्मक जाणिण�ेच्या प्रकाशा�े kौविर्ताक कायदा आणिण त्याच्या विपढीचा ^म शांर्ता केला आणिण 
सत्याच्या प्रक`ीकरणाद्वारे विर्ताच्या मुलाला जन्म ठिदला, दे� माणसांचा विपर्ताा आहे हे दाख�ू� ठिदले. पवि�त्र 
आत्म्या�े, किकं�ा दै�ी आत्म्या�े, कुमारी-मार्ताेच्या शुद्ध kा��ेला आत्मा आहे हे पूण� ओळखू� झाकू� 
`ाकले. ख्रिZस्र्ताा�े कायमस्�रूपी दे�ाच्या उरामध्ये एक कल्प�ा �स�ली, जी म�ुष्य येशूचे दै�ी र्तात्त्�, आणिण 
स्त्री�े ही आध्यात्मित्मक कल्प�ा जाणली, जरी सुरु�ार्ताीला अस्पष्टपणे वि�कशिसर्ता झाली.

हा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्ले�विXल् ख्रिZश्च� सायन्स चच��े र्तायार केला होर्ताा. मॅरी बेकर एी यां�ी शिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
वि^स्टिस्`कल को`ेशन्स आणिण ख्रिZश्च� सायन्स `ेक्स्`बुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की `ू द स्क्रिस्^प्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रच�ा आहे.
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दे�ाची संर्तार्ताी म्हणू� म�ुष्य, आत्म्याची कल्प�ा, आत्मा सुसं�ादी आणिण म�ुष्य शाश्वर्ता आहे याचा अमर 
पुरा�ा आहे. येशू हा मरीयेच्या दे�ासोबर्ताच्या आत्म-जार्गारूक सह�ासाचा अपत्य होर्ताा.

4. 31 : 4-11

येशू�े देहाचे कोणर्ताेही संबंध �ाही हे मान्य केले. र्ताो म्हणाला: "पृथ्�ी�र कोणालाही र्ताुमचा विपर्ताा म्हणू �का, 
कारण र्ताुमचा विपर्ताा एकच आहे, जो स्�र्गाा�र्ता आहे." त्या�े पुन्हा वि�चारले: "माझी आई कोण आहे आणिण माझे 
kाऊ कोण आहेर्ता," याचा अथ� र्ताेच आहेर्ता जे त्याच्या विपत्याची इच्छा पूण� करर्ताार्ता. त्या�े कोणत्याही 
पुरुषाला �डिलांच्या �ा�ा�े हाक मारल्याची आमच्याके �ोंद �ाही. त्या�े आत्मा, दे�, एकमे� वि�मा�र्ताा 
म्हणू� ओळखले आणिण म्हणू� स�ा?चा विपर्ताा म्हणू� ओळखले.

5. 63 : 5-11

वि�ज्ञा�ार्ता म�ुष्य हा आत्म्याचा अपत्य आहे. संुदर, चांर्गाले आणिण शुद्ध हे त्याचे �ंश आहे. त्याचे मूळ, 
�श्वरांसारखे, ^ूर अंर्ताःप्रेरणेमध्ये �ाही किकं�ा र्ताो बुद्धिद्धमत्तेपय?र्ता पोहोचण्यापू�� kौविर्ताक परिरस्थिस्थर्ताीर्ताू� जार्ता 
�ाही. आत्मा हा त्याचा आठिदम आणिण अंविर्ताम स्त्रोर्ता आहे; दे� त्याचा विपर्ताा आहे आणिण जी�� हा त्याच्या 
अत्मिस्र्तात्�ाचा वि�यम आहे.

6. 506 : 18-21

आत्मा, दे�, त्यांच्या योग्य �ाविहन्यांमध्ये अप्रमाणिणर्ता वि�चार एकत्र करर्ताो आणिण हे वि�चार उलर्गार्ताो, जसा 
र्ताो उदे्दश प्रक` व्हा�ा म्हणू� पवि�त्र हेर्ताूच्या पाकळ्या उघर्ताो.

7. 507 : 3-6, 15-8

आत्मा प्रत्येक �स्र्ताूला योग्यरिरत्या आहार देर्ताो आणिण कपे घालर्ताो, जसे र्ताो आध्यात्मित्मक वि�र्मिमरं्ताीच्या ओळीर्ता
ठिदसू� येर्ताो, अशा प्रकारे दे�ाचे विपर्ताृत्� आणिण मार्ताृत्� कोमलर्ताे�े व्यक्त करर्ताो.

आत्म्याचे वि�श्व दै�ी र्तात्त्� किकं�ा जी��ाची सज��शील शक्ती प्रविर्ताकिबंविबर्ता करर्ताे, जे म�ाच्या बहुवि�ध स्�रूपांचे 
पु�रुत्पाद� करर्ताे आणिण संयुर्गा कल्प�ा म�ुष्याच्या रु्गाणाकारा�र वि�यंत्रण ठे�र्ताे. झा आणिण औषधी ��स्पर्ताी 
त्यांच्या स्�र्ताःच्या कोणत्याही प्रसार शक्तीमुळे Xळ देर्ता �ाहीर्ता, परंर्ताु र्ताे स�� समावि�ष्ट असलेल्या म�ाचे 
प्रविर्ताकिबंविबर्ता करर्ताार्ता म्हणू�. kौविर्ताक जर्गा म्हणजे �श्वर म� आणिण माणूस एक वि�मा�र्ताा. �ैज्ञावि�क दै�ी सृष्टी 
अमर म� आणिण दे�ा�े वि�मा�ण केलेले वि�श्व घोविषर्ता करर्ताे.

हा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्ले�विXल् ख्रिZश्च� सायन्स चच��े र्तायार केला होर्ताा. मॅरी बेकर एी यां�ी शिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
वि^स्टिस्`कल को`ेशन्स आणिण ख्रिZश्च� सायन्स `ेक्स्`बुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की `ू द स्क्रिस्^प्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रच�ा आहे.
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अ�ंर्ता म� मा�शिसक रेणूपासू� अ�ंर्ताापय?र्ता स�� र्तायार करर्ताे आणिण वि�यंवित्रर्ता करर्ताे. स�ा?चे हे दै�ी र्तात्� त्याच्या 
संपूण� वि�र्मिमंर्ताीमध्ये वि�ज्ञा� आणिण कला आणिण म�ुष्य आणिण वि�श्वाचे अमरत्� व्यक्त करर्ताे. सृष्टी सदै� प्रक` 
होर्ता असर्ताे आणिण र्ताी त्याच्या अर्ताुल�ीय स्त्रोर्तााच्या स्�रूपार्ताू� सर्तार्ता प्रक` होर्ता राविहली पाविहजे. �श्वर सं�ेद�ा
हे ठिदसणे उल` करर्ताे आणिण कल्प�ां�ा साविहत्य म्हणर्ताार्ता. अशा प्रकारे चुकीचा अथ� ला�ला रे्गाल्या�े, दै�ी 
कल्प�ा मा��ी किकं�ा kौविर्ताक श्रदे्धच्या पार्ताळी�र घसरलेली ठिदसर्ताे, ज्याला मत्य� म�ुष्य म्हणर्ताार्ता. परंर्ताु बीज 
स्�र्ताःमध्ये आहे, के�ळ दै�ी म� स�� आहे आणिण स�� पु�रुत्पाठिदर्ता करर्ताे - जसे म� रु्गाणाकार आहे, आणिण 
म�ाची अ�ंर्ता कल्प�ा, म�ुष्य आणिण वि�श्व, उत्पाद� आहे. एखाद्या वि�चाराची, बीजाची किकं�ा Xुलाची एकमे� 
बुद्धिद्धमत्ता किकं�ा पदाथ� म्हणजे त्याचा वि�मा�र्ताा दे� आहे. म� हा स�ा?चा आत्मा आहे. म� म्हणजे जी��, सत्य
आणिण प्रेम जे स�ा?�र वि�यंत्रण ठे�र्ताे.

8. 263 : 1-14, 20 Xक्त

मत्य� हे अहंकारी असर्ताार्ता. र्ताे स्�र्ता: ला स्�र्तांत्र कामर्गाार, �ैयशिक्तक लेखक आणिण दे�र्ताा र्तायार करणार �ाही 
किकं�ा करू शकर्ता �ाही अशा एखाद्या र्गाोष्टीचे वि�शेषाडिधकार प्राप्र्ता प्र�र्ता�क मा�र्ताार्ता. �श्वर म�ाची वि�र्मिमंर्ताी 
kौविर्ताक आहे. के�ळ अमर अध्यात्मित्मक म�ुष्य सृष्टीच्या सत्याचे प्रविर्तावि�डिधत्� करर्ताो.

जेव्हा �श्वर म�ुष्य त्याच्या अत्मिस्र्तात्�ाच्या वि�चारां�ा अध्यात्मार्ता डिमसळर्ताो आणिण के�ळ दे� काय� करर्ताो 
त्याप्रमाणे काय� करर्ताो, र्ताेव्हा र्ताो यापुढे अंधारार्ता ोका�णार �ाही आणिण पृथ्�ीला डिचक`ू� राहणार �ाही 
कारण त्या�े स्�र्गाा�ची च� घेर्ताली �ाही. दैविहक वि�श्वास आपली Xस�णूक करर्ताार्ता. र्ताे माणसाला अ�ैस्थिच्छक 
ढोंर्गाी ब��र्ताार्ता, - जेव्हा र्ताो चांर्गाले वि�मा�ण करर्ताो र्ताेव्हा �ाई` वि�मा�ण करर्ताो, जेव्हा र्ताो कृपा आणिण सौंदया�ची 
रूपरेषा र्तायार करर्ताो र्ताेव्हा वि�कृर्ताी वि�मा�ण करर्ताो, ज्यां�ा र्ताो आशी�ा�द देर्ताो त्यां�ा इजा करर्ताो.

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

9. 516 : 9-23

दे� स�� र्गाोष्टींची रच�ा करर्ताो, त्याच्या स्�र्ताःच्या प्रविर्तामे�ुसार. जी�� अत्मिस्र्तात्�ार्ता प्रविर्ताकिबंविबर्ता होर्ताे, सत्यार्ता 
सत्य, दे� चांर्गाुलपणार्ता, जे स्�र्ताःची शांर्तार्ताा आणिण शाश्वर्तार्ताा प्रदा� करर्ताार्ता. प्रेम, वि�स्�ाथ�पणा�े उदास, 
स�� सौंदय� आणिण प्रकाशार्ता स्�ा� करर्ताे. आपल्या पायाखालचा र्गा�र्ता शांर्तापणे उद्गारर्ताो, "वि��म्रां�ा पृथ्�ीचा 
�ारसा डिमळेल." वि��म्र आबु�`स विर्ताचा र्गाो श्वास स्�र्गाा�र्ता पाठ�र्ताे. मोठा खक सा�ली आणिण वि��ारा देर्ताो. 
चच�च्या घुम`ार्ताू� सूय�प्रकाश र्ताुरंुर्गााच्या कोठीर्ता ोका�र्ताो, आजारी खोलीर्ता सरकर्ताो, Xूल उजळर्ताो, 
लँस्केप सुशोणिkर्ता करर्ताो, पृथ्�ीला आशी�ा�द देर्ताो. म�ुष्य, त्याच्या प्रविर्तारूपा�े ब�लेला, त्याच्याके स�� 
पृथ्�ी�रील दे�ाचे �च�स्� आहे आणिण त्याचे प्रविर्ताकिबंब आहे. पुरूष आणिण स्त्री दे�ासोबर्ता सहअत्मिस्र्तात्� आणिण 
शाश्वर्ता म्हणू� कायमचे, र्गाौर�शाली रु्गाण�त्तेर्ता, असीम विपर्ताा-मार्ताा दे� प्रविर्ताकिबंविबर्ता करर्ताार्ता.

हा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्ले�विXल् ख्रिZश्च� सायन्स चच��े र्तायार केला होर्ताा. मॅरी बेकर एी यां�ी शिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
वि^स्टिस्`कल को`ेशन्स आणिण ख्रिZश्च� सायन्स `ेक्स्`बुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की `ू द स्क्रिस्^प्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रच�ा आहे.
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10.    517 : 30-31

दै�ी प्रेम त्याच्या स्�र्ताःच्या कल्प�ां�ा आशी�ा�द देर्ताे, आणिण त्यां�ा �ाढ�र्ताे - त्याची शक्ती प्रक` करण्यासाठी.

11.    68 : 27-2

ख्रिZश्च� वि�ज्ञा� उलर्गाणे सादर करर्ताे, �ाढ �ाही; र्ताे रेणूपासू� म�ापय?र्ता कोणर्ताीही kौविर्ताक �ाढ दश��र्ता �ाही, 
र्तार म�ुष्य आणिण वि�श्वाला दै�ी म�ाचे संस्कार करर्ताे. मा��ी विपढी जसजशी बंद होईल र्तासर्तासे शाश्वर्ता, 
सुसं�ादी अत्मिस्र्तात्�ाचे अर्ताू` दु�े आध्यात्मित्मकरिरत्या ओळखले जार्ताील; आणिण म�ुष्य, पृथ्�ी�रील पृथ्�ीचा �ाही 
र्तार दे�ासोबर्ता सहअत्मिस्र्तात्� असलेला, प्रक` होईल.

दैवि�क कर्ता�वे्य

मेरी बेकर एी यां�ी

रोजची प्राथ��ा

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

चच� मॅन्युअल, अ�ुच्छेद आठ�ा, वि�kार्गा. 4

हेर्ताू � कृर्ताींचा वि�यम

द मदर चच�च्या सदस्यांच्या हेर्ताू किकं�ा कृर्ताीबद्दल �ैरkा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेज�
देऊ �ये. वि�ज्ञा�ार्ता दै�ी  प्रेम एकट्या� े माणसा�र राज्य करर्ताे;  आणिण एक ख्रिZश्च� �ैज्ञावि�क प्रेमार्ता र्गाो
सुवि�धां�ा प्रविर्ताकिबंविबर्ता करर्ताे, पापाची कि�ंदा करर्ताे, खरा बंधुर्ताा, दा�शूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच�मधील
सदस्यां�ी दररोज स�� प्रकारच्या �ाई`ापासू� �ाचलेले,  kवि�ष्य सांर्गाण्यापासू�,  न्यायवि��ाड्यापासू�,  कि�ंदा
करण्यापासू�,  समुपदेश�ार्ताू�,  प्रkा�  पाण्यापासू�  किकं�ा  चुकीच्या  मार्गाा�� े प्रkावि�र्ता  होण्यापासू�
�ाचण्यासाठी प्राथ��ा करा�ी.

चच� मॅन्युअल, अ�ुच्छेद आठ�ा, पंथ. 1

हा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्ले�विXल् ख्रिZश्च� सायन्स चच��े र्तायार केला होर्ताा. मॅरी बेकर एी यां�ी शिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
वि^स्टिस्`कल को`ेशन्स आणिण ख्रिZश्च� सायन्स `ेक्स्`बुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की `ू द स्क्रिस्^प्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रच�ा आहे.
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कर्ता�व्याची सर्ताक� र्ताा

आ^मक मा�शिसक सूच�ेवि�रूद्ध दररोज स्�र्ता:  चा  बचा�  करणे,  आणिण दे�,  त्याचा  �ेर्ताा  आणिण
मा��जार्ताीबद्दल त्याच्या जबाबदा .््या वि�सरणे किकं�ा दुल�क्ष करणे हे या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे कर्ता�व्य
असेल. त्या�े केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच� मॅन्युअल, अ�ुच्छेद आठ�ा, वि�kार्गा. 6

_____________________

हा बायबलचा धा स्�र्तांत्र प्ले�विXल् ख्रिZश्च� सायन्स चच��े र्तायार केला होर्ताा. मॅरी बेकर एी यां�ी शिलविहलेल्या किकंर्गा जेम्स बायबलमधील 
वि^स्टिस्`कल को`ेशन्स आणिण ख्रिZश्च� सायन्स `ेक्स्`बुक, सायन्स अँ हेल्थ वि�थ की `ू द स्क्रिस्^प्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रच�ा आहे.


