
रवि��ारचा बायबल पाठ, जून 12, 2022                                                                                                              पषृ्ठ 1
वि�षय — दे� मनुष्याचा रक्षणकर्ताा�
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वि�षय — दे� मनुष्याचा रक्षणकर्ताा�

सोनेरी मजकूर:  स्र्ताोत्रसंवि"र्ताा 16: 1

"दे�ा, माझे रक्षण कर कारण मी र्ताुझ्या�र अ�लंबून आ"े."

उत्तरदायी �ाचन: स्र्ताोत्रसंवि"र्ताा 56: 1-5, 11

1 दे�ा, लोकांनी माझ्या�र "ल्ला केला म्"णून र्ताू माझ्या�र दया कर. र्ताे माझा पाठलाग करीर्ता आ"ेर्ता 
आणिण रात्रदंिद�स माझ्याशी लढर्ता आ"ेर्ता.

2 माझ्या शत्रूंनी माझ्या�र दिद�सभर "ल्ला केला. मोजर्ताा न येण्याइर्ताके लढणारे विर्ताथे आ"ेर्ता.
3 मी जेव्"ा घाबरर्ताो र्ताेव्"ा र्ताुझ्या�र भरं�सा ठे�र्ताो.
4 माझा दे�ा�र वि�श्वास आ"े म्"णून मी भीर्ता ना"ी. लोक मला त्रास देऊ शकर्ता ना"ीर्ता. दे�ाच्या 

�चनाबद्दल मी त्याचे गुणगान करीन.
5 माझे शत्रू माझ्या शब्दांचा वि�पया�स करर्ताार्ता. र्ताे ने"मी माझ्या वि�रुध्द दुष्ट कार�ाया करर्ताार्ता.
11 माझा दे�ा�र भरं�सा आ"े म्"णून मला भीर्ताी �ाटर्ता ना"ी. लोक मला त्रास देऊ शकणार ना"ीर्ता.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. यशया 45: 1 (से 1st,), 5, 22

"ा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविDल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला "ोर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि"लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड "ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ"े.
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1 परमेश्वराने: विन�डलेल्या सांविगर्ताल्या,
5 मी परमेश्वर आ"े मीच Dक्त दे� आ"े दुसरा कोणी"ी दे� ना"ी. मी र्ताुला �स्त्रे घार्ताली, पण र्तारी"ी र्ताू

मला ओळखर्ता ना"ीस.
22 दूरदूरच्या दिठकाणी रा"णाऱ्या लोकांनी दे�ाचे अनुसरण करणे थांब�ले. र्तामु्"ी मला अनुसरा�े � 

स्�र्ता:चे रक्षण करून घ्या�े. मीच दे�. दुसरा दे� ना"ी. मीच Dक्त दे� आ"े.

2. उत्पलित्त 21: 9-20

9 ह्याच्या आधी साराची मिमसर देशाची दासी "ागार वि"ने अब्रा"ामापासून एका मुलाला जन्म दिदला "ोर्ताा; 
अब्रा"ाम त्याचा"ी बाप "ोर्ताा. परंर्ताु आर्ताा साराने पावि"ले की र्ताो आधीचा मुलगा इस"ाकाला मिचड�र्ता 
"ोर्ताा.

10 र्ताेव्"ा सारा अब्रा"ामाला म्"णाली, त्या दासीला � विर्ताच्या मुलाला येथून बा"ेर घाल�ून द्या; आपल्या 
मरणानंर्तार आपल्या मालमत्तेचा �ारस इस"ाक "ोईल; या दासीचा मुलगा इस"ाकाबरोबर आपल्या 
मालमत्तेचा �ाटेकरी � र्तामुचा �ारस "ोणार ना"ी.

11 ह्या गोष्टीमळेु अब्रा"ामाला �ाईट �ाटले � त्याला इश्माएलाची चिचंर्ताा �ाटू लागली;
12 परंर्ताु दे� अब्रा"ामाला म्"णाला, त्या मुलाबद्दल विबलकूल चिचंर्ताा करु नकोस, र्तासेच त्या दासीची"ी चिचंर्ताा 

करु नकोस. साराच्या इच्छेप्रमाणे कर. इस"ाकच र्ताुझा एकटाच �ारस "ोईल.
13 परंर्ताु मी त्या दासीच्या मुलाला"ी आशी�ा�द देईन; र्ताो र्ताुझा मुलगा आ"े म्"णून त्याच्या कुटंुबांपासून"ी मी

एक मोठे राष्ट्र विनमा�ण करीन.
14 दुसऱ्या दिद�शी सकाळी अब्रा"ामाने भाकरी � पाण्याची विपश�ी आणून "ागारेला दिदली; र्ताी लिशदोरी � 

आपला मुलगा घेऊन "ागार र्ताेथून विनघाली आणिण अब्रा"ामाने विर्ताची र�ानगी केली; "ागार र्ताेथून विनघून 
बैर - शेबाच्या �ाळ�ंटार्ता भटकर्ता रावि"ली.

15 का"ी �ेळाने विपश�ीर्ताील स�� पाणी संपले, एक थेंब"ी विपण्यासाठी रावि"ला ना"ी; र्ताेव्"ा "ागारेने 
आपल्या मुलाला एका झुडपाखाली ठे�ले;

16 आणिण र्ताेथून का"ी अंर्तार र्ताी चालून गेली � थांबून र्ताेथे बसली. आपला मुलगा पाण्या�ाचून मरेल असे 
विर्ताला �ाटले; त्याचा मृत्यू आपल्याला पा"�णार ना"ी असे समजून र्ताी र्ताेथे दूर अंर्तारा�र बसली, � 
"ंबरडा Dोडून रडू लागली.

17 दे�ाने मुलाच्या रडण्याचा आ�ाज ऐकला; आणिण दे�ाचा दूर्ता स्�गा�र्ताून "ागारेला "ाक मारुन म्"णाला, 
"ागारे, र्ताुला काय झाले? णिभऊ नकोस; र्ताुझ्या मुलाचे रडणे परमेश्वराने ऐकले आ"े

18 ऊठ मुलाला उचलून घे; त्याचा "ार्ता धर � त्याला घेऊन पुढे चल; मी त्याच्या पासून एक मोठे राष्ट्र 
विनमा�ण करीन.

19 मग दे�ाने "ागारेला पाण्याची वि�"ीर दिदसू दिदली. र्ताेव्"ा "ागार त्या वि�वि"रीपाशी गेली आणिण विर्ताने मसक 
पाण्याने भरली, नरं्तार आपल्या र्ता"ानलेल्या मुलाला विर्ताने पाणी पाजिजले.

"ा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविDल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला "ोर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि"लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड "ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ"े.
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20 र्ताो मुलगा �ाढर्ता असर्तााना दे� सर्तार्ता त्याच्याबरोबर रावि"ला; इश्माएल �ाळ�ंटार्ता ल"ानाचा मोठा "ोऊन 
लिशकारी झाला; र्ताो धनुष्यबाण मारा�यास लिशकला � र्तारबेज विर्तारंदाज झाला;

3. स्र्ताोत्रसंवि"र्ताा 121: 1-3, 7, 8

1 �र डोंगरांकडे बघर्ताो. पण माझी मदर्ता खरोखर कुठून येणार आ"े?
2 माझी मदर्ता परमेश्वराकडून, स्�ग� � पथृ्�ी यांच्या विनमा�त्याकडून येणार आ"े.
3 दे� र्ताुला खाली पडू देणार ना"ी. र्ताुझा पाठीराखा झोपी जाणार ना"ी.
7 परमेश्वर र्ताुझे प्रत्येक संकटापासून रक्षण करील. परमेश्वर र्ताुझ्या आत्म्याचे रक्षण करील.
8 परमेश्वरा र्ताुला जाण्या - येण्यार्ता मदर्ता करील. परमेश्वर र्ताुला आर्ताा मदर्ता करील आणिण सदै� मदर्ता करर्ता 

रा"ील.

4. 1 शमु�ेल 17: 4, 10, 11, 32, 33, 37-40, 45 (से 1st ,), 46 (से 1st ;), 47-50

4 पलिलष्ट्यांकडे गल्याथ ना�ाचा कुशल योध्दा "ोर्ताा. र्ताो गथ येथील "ोर्ताा. त्याची उंची नऊ Dुटापेक्षाजास्र्ता
"ोर्ताी. पलिलष्ट्यांच्या छा�णीर्ताून र्ताो बा"ेर आला.

10 र्ताो असे"ी म्"णे, आज मी इस्राएल सैन्याला र्ताुच्छ लेखर्ताो. र्तामु्"ी एकाला र्तारी पाठ�ा आणिण आम्"ाला 
लढू द्या.

11 गल्याथची "े आव्"ान ऐकून शौल � त्याचे सैन्य यांच्यार्ता घबराट विनमा�ण झाली.
32 दा�ीद शौलला म्"णाला, गल्याथच्या बोलण्याने लोकांनी खचून जार्ताा कामा नये. मी र्ताुमच्या से�ेला 

"जर आ"े. त्या पलिलष्ट्याचा मी सामना करर्ताो.
33 शौल त्याला म्"णाला, र्ताू त्याला युध्दार्ता पुढे पडू शकणार ना"ीस. र्ताू साधा सैविनकसुध्दा ना"ीस.गल्याथ 

र्तार ल"ानपणापासून लढाई�र जार्ताो आ"े.
37 परमेश्वराने मला सिसं" आणिण अस्�ल यांच्या र्ताा�डीर्ताून सोड�ले. र्ताो मला या पलिलष्ट्यांच्या "ार्ताून"ी 

सोड�ील.”र्ताेव्"ा शौल दा�ीदला म्"णाला, ठीक र्तार! दे� र्ताुझे रक्षण करो.
38 शौलने आपली स्�र्ता:ची �स्त्रे दा�ीदला दिदली. विपर्ताळी लिशरस्त्राण आणिण मिचलखर्ता त्याच्या अंगा�र 

चढ�ले.
39 दा�ीदाने मग र्ताल�ार ला�ली आणिण र्ताो चालून पाहू लागला. पण त्याला "ालचाल जमेना कारण त्याला 

अशा अ�जड गोष्टींची स�य नव्"र्ताी.र्ताेव्"ा र्ताो म्"णाला, "े स�� चढ�ून मला लढर्ताा येणार ना"ी. याची 
मला स�य ना"ी. आणिण त्याने र्ताे सगळे उर्तार�ले.

40 एल काठी र्ताे�ढी "ार्ताार्ता घेऊन र्ताो �ा"त्या झऱ्यार्ताले गुळगुळीर्ता गोटे शोधायला बा"ेर पडला. आपल्या 
धनगरी बटव्यार्ता त्याने पाच गोटे घेर्ताले आणिण "ार्ताार्ता गोDण घेऊन र्ताो गल्याथाच्या समाचाराला 
विनघाला.

"ा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविDल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला "ोर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि"लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड "ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ"े.
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45 या�र दा�ीद त्या पलिलष्टी गल्याथला म्"णाला, र्ताुझी र्ताल�ार, भाला-बरची यांच्या बळा�र र्ताू माझ्याकडे 
आला आ"ेस. पण मी मात्र इस्राएलच्या सैन्याच्या स�� शलिक्तमान परमेश्वराचे ना� घेऊन र्ताुला सामोरा 
येर्ता आ"े. र्ताू त्याला दूषणे दिदली "ोर्ताीस.

46 आज आमचा दे� र्ताुझा पराभ� करील. मी र्ताुला ठार करीन. र्ताुझे मंुडके छाटीन आणिण धड पशुपक्ष्यांना 
खायला टाकीन. सगळ्या पलिलष्ट्यांची आम्"ी अशीच अ�स्था करुन टाकू. मग इस्राएलमधील 
परमेश्वराचे अस्तिस्र्तात्� सगळ्या जगाला कळेल.

47 लोकांचे रक्षण करायला परमेश्वराला र्ताल�ार, भाल्यांची गरज नसर्ताे "े इथे जमलेल्या सगळ्यांना कळून 
चुकेल. "े परमेश्वराचे युध्द आ"े. र्तामु्"ा पलिलष्ट्यांच्या पराभ� करायला दे� आमचा पादिठराखा आ"े.

48 गल्याथ र्ताेव्"ा दा�ीद�र "ल्ला करायला सरसा�ला. संथपणे र्ताो ज�ळ ज�ळ सरकू लागला. र्ताेव्"ा 
दा�ीद चपळपणे त्याला सामोरा गेला.

49 थैलीर्ताून एक दगड काढून गोDणीर्ता घार्ताला आणिण गोDण विDर�ली. त्याबरोबर गल्याथच्या दोन 
डोळ्यांच्या बरोबर मध्यभागी त्या दगडाचा नेम लागला. कपाळार्ता दगड घुसला आणिण गल्याथ 
जमिमनी�र पालथा पडला.

50 अशा प्रकारे विनळळ गोDण धोंड्याच्या सा"ाय्याने त्याने पलिलष्ट्याला ठार केले. दा�ीदकडे र्ताल�ार 
नव्"र्ताी.

5. स्र्ताोत्रसंवि"र्ताा 23: 1-6

1 परमेश्वर माझा मेंढपाळ आ"े, मला ज्याचीगरज आ"े र्ताे मला ने"मी मिमळर्ता रा"ील.
2 र्ताो मला वि"रव्या कुरणार्ता झोपू देर्ताो. र्ताो मला संथ पाण्याज�ळ नेर्ताो.
3 र्ताो त्याच्या ना�ाच्या भल्यासाठी माझ्या आत्म्याला न�ी शक्ती देर्ताो. र्ताो खरोखरच चांगला आ"े "े 

दाख�ण्यासाठी र्ताो मला, चांगुलपणाच्या मागा�ने नेर्ताो.
4 मी जरी थडग्यासारख्याभयाण अंधकाराने भरलेल्या दरीर्ताून गेलो र्तारी मला कसल्या"ी संकटाचे 

भय �ाटणार ना"ी का? कारण परमेश्वरा, र्ताू माझ्याबरोबर आ"ेस. र्ताुझी काठी आणिण आकडी माझे 
सांत्�न करर्ताार्ता.

5 परमेश्वरा, र्ताू माझे र्तााट माझ्या शंत्रूसमोर त्यार केलेस र्ताू माझ्या डोक्या�र र्ताेल घार्तालेस माझा प्याला
आर्ताा भरुन �ाहू लागला आ"े.

6 माझ्या उरलेल्या आयुष्यार्ता चांगुलपणा आणिण दया सदै� माझ्या बरोबर असर्ताील. आणिण मी 
परमेश्वराच्या मदंिदरार्ता अनरं्ताकाळापय~र्ता बसेन.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य
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1. 131 : 10-11

बायबलची मुख्य �स्र्ताुस्थिस्थर्ताी म्"णजे भौविर्ताक शक्तीपेक्षा आध्यास्तित्मक श्रेष्ठर्ताा.

2. 340 : 15-22

"माझ्यापुढे र्ताुला दुसरे दे� नसर्ताील." (विनग�म 20. 3.) पवि"ली आज्ञा "ा माझा आ�डर्ताा मजकूर आ"े. "े ख्रिFश्चन
वि�ज्ञान प्रदर्शिशंर्ता करर्ताे. "े दे�, आत्मा, मन या वित्र-एकत्�ाची भा�ना विनमा�ण करर्ताे; "े सूमिचर्ता करर्ताे की मनुष्याला 
दे�ालिश�ाय दुसरा आत्मा किकं�ा मन नसा�े, शाश्वर्ता चांगले आणिण स�� माणसांचे मन एक असेल. पवि"ल्या आजे्ञचे
दै�ी र्तात्� अस्तिस्र्तात्�ाच्या वि�ज्ञाना�र आधारिरर्ता आ"े, ज्याद्वारे मनुष्य आरोग्य, पवि�त्रर्ताा आणिण शाश्वर्ता जी�न 
प्रदर्शिशंर्ता करर्ताो.

3. 151 : 20-21, 23-24, 26-30

�ास्र्तावि�क माणसाचे प्रत्येक काय� दै�ी मनाने चाल�ले जार्ताे. … दै�ी मन ज्याने माणसाला बन�ले र्ताे स्�र्ताःची 
प्रविर्तामा आणिण समानर्ताा राखर्ताे. … जे का"ी 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 सामथ्या�चे पालन करणे आणिण सत्याच्या नेर्ताृत्त्�ाचे अनुसरण करणे.

4. 550 : 5-8

दे� "े जी�न, किकं�ा बुजि�मत्ता आ"े, जे प्राण्यांचे र्तासेच माणसांचे व्यलिक्तमत्� आणिण ओळख बन�र्ताे आणिण 
संरणिक्षर्ता करर्ताे. दे� मया�दिदर्ता "ोऊ शकर्ता ना"ी, आणिण भौविर्ताक मया�देर्ता मया�दिदर्ता असू शकर्ता ना"ी.

5. 167 : 24-31

एकच माग� आ"े - म्"णजे, दे� आणिण त्याची कल्पना - जो आध्यास्तित्मक अस्तिस्र्तात्�ाकडे नेर्ताो. शरीराचे �ैज्ञाविनक
शासन दै�ी मनाद्वारे प्राप्र्ता झाले पावि"जे. इर्तार कोणत्या"ी प्रकारे शरीरा�र विनयंत्रण मिमळ�णे अशक्य आ"े. या 
मूलभूर्ता मुद्दय्ा�र, णिभत्रा पुराणमर्ता�ाद पणू�पणे अस्�ीकाय� आ"े. के�ळ सत्या�र मूलगामी वि�संबून राहूनच 
�ैज्ञाविनक उपचार शक्ती प्राप्र्ता "ोऊ शकर्ताे.

6. 169 : 29-2
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जे का"ी मनुष्याला इर्तार कायदे आणिण दै�ी मन सोडून इर्तार शक्ती मान्य करण्यास लिशक�र्ताे, र्ताे 
ख्रिFश्चनवि�रोधी आ"े. एखाद्या वि�षारी औषधाने जे चांगले �ाटर्ताे र्ताे �ाईट आ"े, कारण र्ताे मनुष्याचा दे�, 
स��शलिक्तमान मन यांच्या�रील वि�संबून रा"र्ताो आणिण श्र�ेनुसार, मान�ी व्य�स्थेला वि�ष देर्ताे.

7. 104 : 13-18

ख्रिFश्चन वि�ज्ञान मानलिसक विNयेच्या र्ताळाशी जार्ताे, आणिण दै�ी मनाची उत्पत्ती म्"णून स�� दै�ी कृर्ताीची योग्यर्ताा 
दश��णारी लिस�ांर्ताशास्त्र प्रकट करर्ताे आणिण वि�रु� र्ताथाकलिथर्ता कृर्ताीची परिरणामी चुकीची-दुष्टर्ताा, जादूटोणा, 
नNेोमन्सी, मंत्रमुग्ध, प्राणी चंुबकत्�, संमो"न.

8. 494 : 30-24

आमच्या स्�ामीने भुर्ताे (�ाईट) काढली आणिण आजारी लोकांना बरे केले. त्याच्या अनुयायांबद्दल"ी असे म्"टले 
पावि"जे की, र्ताे स्�र्ता:चे आणिण इर्तारांचे भय आणिण स�� �ाईट काढून टाकर्ताार्ता आणिण आजारी लोकांना बरे 
करर्ताार्ता. जेव्"ा जेव्"ा मनुष्य दे�ाद्वारे शालिसर्ता असेल र्ताेव्"ा दे� मनुष्याद्वारे आजारी लोकांना बरे करेल. 
एकोणिणसाव्या शर्ताकांपू�� सत्य आज"ी त्रुटी काढून टाकर्ताे. स�� सत्य समजर्ता ना"ी; त्यामुळे त्याची उपचार 
शक्ती पूण�पणे प्रदर्शिशंर्ता "ोर्ता ना"ी.

जर आजारपण सत्य असेल किकं�ा सत्याची कल्पना असेल र्तार र्ताुम्"ी आजार नष्ट करू शकर्ता ना"ी आणिण प्रयत्न
करणे मूख�पणाचे ठरेल. मग आजारपणाचे आणिण तु्रटीचे �ग�करण करा जसे आमच्या मास्टरने केले, जेव्"ा 
त्याने आजारी लोकांबद्दल सांविगर्ताले, "ज्याला सैर्ताानाने बांधले आ"े," आणिण मान�ी वि�श्वासा�र काय� करणाऱ्या 
सत्याच्या जी�न देणाऱ्या शक्तीमध्ये त्रटुीसाठी एक सा��भौम उर्ताारा शोधा, जी शक्ती र्ताुरंुग उघडर्ताे. दारे जसे 
बांधलेले आ"ेर्ता, आणिण बंदिद�ानांना शारीरिरक आणिण नवैिर्ताकदृष्ट्या मकु्त करर्ताे.

जेव्"ा आजारपणाचा किकं�ा पापाचा भ्रम र्ताुम्"ाला मो"ार्ता पाडर्ताो र्ताेव्"ा दे� आणिण त्याच्या कल्पनेला मिचकटून 
रा"ा. त्याच्या प्रविर्तारूपालिश�ाय कशाला"ी र्ताुमच्या वि�चारार्ता राहू देऊ नका. भीर्ताी किकं�ा शंका या दोघांनी"ी 
र्ताुमच्या स्पष्ट जाणिण�ा आणिण शांर्ता वि�श्वासाची छाया पडू देऊ नये, की जी�नाची सुसं�ादी ओळख — जसे 
जी�न शाश्वर्ता आ"े — जी�न नसलेल्या कोणत्या"ी �ेदनादायक भा�ना किकं�ा वि�श्वास नष्ट करू शकर्ताे. ख्रिFश्चन
वि�ज्ञानाला, भौविर्ताक अथा�ऐ�जी, आपल्या अस्तिस्र्तात्�ाच्या समजूर्ताीचे समथ�न करू द्या, आणिण "ी समज सत्यास" 
त्रटुी, अमरत्�ाने मृत्यूची जागा आणिण सामंजस्याने वि�सं�ाद शांर्ता करेल.

9. 203 : 13-16

अध्यास्तित्मक धारणेमुळे अस्तिस्र्तात्�ाची शक्यर्ताा विनमा�ण "ोर्ताे, दे�ालिश�ाय इर्तार कशा�र"ी अ�लंबून रा"णे नष्ट "ोर्ताे 
आणिण त्यामुळे मनुष्याला कृर्ताीर्ता आणिण सत्यार्ता त्याच्या विनमा�त्याची प्रविर्तामा बनर्ताे.
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10.   155 : 15-25

भौविर्ताकशास्त्रा�रील सा��भौमिमक वि�श्वास ख्रिFश्चन मेटाविDजिजक्सच्या उच्च आणिण पराNमी सत्यांच्या वि�रु� आ"े. 
"ी चुकीची स��साधारण धारणा, जी औषधोपचार दिटक�ून ठे�र्ताे आणिण स�� �ैद्यकीय परिरणाम देर्ताे, ख्रिFश्चन 
वि�ज्ञानाच्या वि�रु� काय� करर्ताे; आणिण या वि�ज्ञानाच्या बाजूच्या शक्तीची टक्के�ारी "ी रोगाची एकच केस बरी 
करण्यासाठी लोकविप्रय वि�श्वासाच्या सामथ्या�पेक्षा जास्र्ता आ"े. मान�ी मन भौविर्ताक किकं�ा दैवि"क स्केलमध्ये कमी 
�जन आणिण अध्यास्तित्मक स्केलमध्ये जास्र्ता भार टाकर्ता असल्याने, द्रव्य आणिण दे"ाच्या वि�कृर्ताींना कमी 
करण्यासाठी अमिधक शलिक्तशालीपणे काय� करर्ताे.

11.   14 : 25-30

भौविर्ताक जी�नाच्या वि�श्वासापासून आणिण स्�प्नापासून पूण�पणे �ेगळे, जी�न दै�ी आ"े, जे आध्यास्तित्मक 
समज आणिण संपूण� पृथ्�ी�र मनषु्याच्या �च�स्�ाची जाणी� प्रकट करर्ताे. "ी समज त्रुटी दूर करर्ताे आणिण 
आजारी लोकांना बरे करर्ताे आणिण त्याद्वारे र्ताुम्"ी "अमिधकार असलेल्या व्यक्तीसारखे" बोलू शकर्ताा.

12.   593 : 20-22

र्ताारण. जी�न, सत्य आणिण प्रेम समजले आणिण स�ा~�र स��च्च म्"णून प्रदर्शिशंर्ता केले; पाप, आजार 
आणिण मृत्यू नष्ट झाले.

13.   207: 10-11 (से 2nd ;)

�ाईट "े स��च्च ना"ी; चांगले अस"ाय ना"ी;

14.   577 : 32-18

पुढील स्र्ताोत्रार्ता एका शब्दार्ता, जरी क्षीणपणे, ख्रिFश्चन वि�ज्ञान शास्त्र�चनां�र शारीरिरक अथ�, दे�र्ताेच्या 
विनराकार किकं�ा आध्यास्तित्मक अथा�ला बदलून जो प्रकाश टाकर्ताे र्ताे दश�वि�र्ताे: -

स्र्ताोत्रसंवि"र्ताा 23

[दिदव्य पे्रम] माझा मेंढपाळ आ"े; मला इच्छा ना"ी. 
[प्रमे] मला वि"रव्या कुरणार्ता झोपायला ला�र्ताे:
[प्रमे] मला शांर्ता पाण्याच्या बाजूला घेऊन जार्ताे. 

"ा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविDल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला "ोर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि"लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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[प्रमे] माझ्या आत्म्याला [आध्यास्तित्मक भा�ना] पुनस~चवियर्ता करर्ताे:
[प्रमे]  मला त्याच्या ना�ाच्या Dायद्यासाठी धार्मिमंकर्ताेच्या मागा��र
नरे्ताो.
"ोय, जरी मी मृत्यूच्या सा�लीच्या खोऱ्यार्ताून चालर्ता असलो र्तारी
मी  कोणत्या"ी  �ाईटाला  घाबरणार  ना"ी  कारण  [प्रमे]
माझ्याबरोबर आ"े; [प्रमे] रॉड आणिण [प्रमे] काठी र्ताे माझे सांत्�न
करर्ताार्ता. 
[प्रमे] माझ्या शत्रूंसमोर माझ्यासमोर एक मेज र्तायार करर्ताो: [प्रमे]
माझ्या डोक्या�र र्ताेल ला�र्ताो. माझा कप संपला.
माझ्या आयुष्यार्ताील स�� दिद�स चांगुलपणा आणिण दया
माझ्यामागे रा"र्ताील; आणिण मी सदै� [प्रमेाच्या] घरार्ता रा"ीन.

दैविनक कर्ता�व्ये

मेरी बेकर एडी 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" समृ� करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच� मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

"ेर्ताू � कृर्ताींचा विनयम

द मदर चच�च्या सदस्यांच्या "ेर्ताू किकं�ा कृर्ताीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानार्ता दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करर्ताे;  आणिण एक ख्रिFश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमार्ता गोड 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, किनदंा करण्यापासून,
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समुपदेशनार्ताून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा�ने  प्रभावि�र्ता  "ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ�ना
करा�ी.

चच� मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कर्ता�व्याची सर्ताक� र्ताा

आNमक  मानलिसक  सूचनेवि�रू�  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, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________
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