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वि�षय — एकमे� कारण आणिण विनमा�णकर्ताा� दे�

सोनेरी मजकूर:  वियम�या 32: 17

"परमेश्वर दे�ा, र्ताू आकाश आणिण पथृ्�ी विनमा�ण केलीस. र्ताुझ्या सामथ्या�च्या बळा�र आणिण पसरलेल्या हार्ताामुळे
र्ताू र्ताे विनमा�ण केलेस. र्ताुला आश्र्चय� कारक �ाटण्याजोगे काहीही नाही. र्ताुला काहीही असाध्य नाही."

उत्तरदायी �ाचन: स्र्ताोत्रसंविहर्ताा 121: 1-3, 5, 6 
स्र्ताोत्रसंविहर्ताा 148: 3, 5 

1 �र डोंगरांकडे बघर्ताो. पण माझी मदर्ता खरोखर कुठून येणार आहे?
2 माझी मदर्ता परमेश्वराकडून, स्�ग� � पथृ्�ी यांच्या विनमा�त्याकडून येणार आहे.
3 दे� र्ताुला खाली पडू देणार नाही. र्ताुझा पाठीराखा झोपी जाणार नाही.
5 परमेश्वर र्ताुझा पाठीराखा आहे र्ताो त्याच्या महान शक्तीने र्ताुझे रक्षण करर्ताो.
6 ख पोहोच�णार नाही. आणिण रात्री चंद्र र्ताुला इजा करणार नाही.
3 सूय� - चंद्रांनो परमेश्वराची स्र्ताुर्ताी करा. त्याऱ्यांनो आणिण आकाशार्ताील दिदव्यांनो, त्याची स्र्ताुर्ताी करा.
5 परमेश्वराच्या ना�ाचा जयघोष करा. का? कारण दे�ाने आज्ञा केली आणिण आपली स�ाCची विनर्मिमEर्ताी 

झाली.

धडा उपदेश

बायबल पासून

हा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविHल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला होर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकEग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिJश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. नीविर्तासूत्रे 3: 19, 20

19 परमेश्वराने पथृ्�ी विनमा�ण करण्यासाठी ज्ञानाचा �ापर केला. परमेश्वराने आकाश विनमा�ण 
करण्यासाठी ज्ञान �ापरले.

20 परमेश्वराने समदु्र विनमा�ण करण्यासाठी त्याचे ज्ञान �ापरले. आणिण पा�साचे ढग र्तायार करण्यासाठी 
ज्ञान �ापरले.

2. यशया 25: 1, 3, 4

1 प्रभू, र्ताू माझा परमेश्वर आहेस. मला र्ताुझ्याबद्दल आदर �ाटर्ताो � र्ताुझे मी स्र्ता�न करर्ताो. र्ताू आश्चय� 
घड�ली आहेस. र्ताू पू�] केलेले भाकीर्ता पूण�पणे खरे ठरले आहे. र्ताू सावंिगर्तालेली प्रत्येक गोष्ट जशीच्या 
र्ताशी घडली आहे.

3 बलाढ्य राष्ट्रार्ताील लोक र्ताुला मान देर्ताील. Qूर राष्ट्रांर्ताील शहरे र्ताुला घाबरर्ताील.
4 परमेश्वरा, र्ताू गरजू गरीब लोकांचा आसरा आहेस. त्यांच्यापुढील अनेक समस्या त्यांना खच्ची करू 

पाहर्ताार्ता पण र्ताू त्यांचे रक्षण करर्ताोस. परमेश्वरा, र्ताू उन्हापा�सापासून रक्षण करणाऱ्या विन�ाऱ्यासारखा 
आहेस. पीडा या र्ताुHान �ादळ � पा�सासारख्या असर्ताार्ता. पण पा�साची झड भिभEर्ताी�र आपटून खाली 
पडर्ताे. घरार्ताल्या लोकांना विर्ताचा त्रास होर्ता नाही.

3. स्र्ताोत्रसंविहर्ताा 55: 8, 16 (आय), 17, 22

8 मी पळूर्ता जाईन मी माझी सुटका करेन. मी संकटांच्या �ादळापासून दूर पळून जाईन.
16 मी दे�ाला मदर्ताीसाठी हाक मारीन आणिण परमेश्वर माझे रक्षण करील.
17 मी दे�ाशी सकाळी, दुपारी आणिण संध्याकाळी बोलर्ताो. मी दे�ाला माझ्या र्ताQारी सांगर्ताो आणिण र्ताो त्या 

नीट ऐकर्ताो.
22 माझे शत्रू गोड बोलण्यार्ता पटाईर्ता आहेर्ता. र्ताे शांर्ताीवि�षयी बोलर्ताार्ता आणिण प्रत्यक्षार्ता मात्र युध्दाच्या 

योजना आखर्ताार्ता. त्यांचे शब्द लोण्यासारखे मऊ असर्ताार्ता परंर्ताु र्ताे सुरीसारखे कापर्ताार्ता.

4. विनग�म 14: 5, 8 (आणिण र्ताो) (से:), 10, 13, 21-23, 26, 27, 30, 31

5 इस्राएल लोक विनसटून गेल्याचे Hारोला समजले र्ताेव्हा र्ताो � त्याचे अधिधकारी यांचे वि�चार बदलले � 
आपण हे काय केले असे त्यांना �ाटले. Hारो म्हणाला, आपण इस्राएली लोकांना आपल्या हार्ताून पळून 
का जाऊ दिदले? आर्ताा आपण आपल्या गुलामांना मुकलो आहोर्ता!

8 ... आणिण त्याने इस्राएल लोकांचा पाठलाग केला.
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10 Hारो � त्याचे सैन्य आपणाकडे येर्तााना इस्राएल लोकांनी पाविहले, र्ताेव्हा र्ताे अविर्ताशय घाबरले; आणिण 
मदर्ताीसाठी र्ताे परमेश्वराचा धा�ा करु लागले.

13 परंर्ताु मोशेने उत्तर दिदले, णिभऊ नका! स्थिस्थर्ता उभे राहा आणिण परमेश्वर आज र्तामु्हाला �ाच�ील र्ताे पाहा. 
आजच्या दिद�सानंर्तार हे धिमसरचे लोक र्ताुम्हाला पुन्हा कधीही दिदसणार नाहीर्ता.

21 मग मोशेने र्ताांबड्या समदु्रा�र आपला हार्ता उगारला � परमेश्वराने पू�rकडून जोराचा �ारा �ाहा�यास 
लावि�ला. र्ताो रात्रभर �ाविहला. र्ताेव्हा समदु्र दुभंगला आणिण त्यार्ताील माग� �ाऱ्यामुळे सुकून कोरडा झाला.

22 आणिण इस्राएल लोक कोरड्या �ाटे�रून भर समदु्रार्ताून पार गेले. समदु्राचे पाणी त्यांच्या उजव्या � 
डाव्या बाजूला भिभEर्ताी सारखे उभे राविहले.

23 त्यानंर्तार Hारोचे स�� घोडे, रथ � स्�ार यांनी समुद्रार्ताून इस्राएल लोकांचा पाठलाग केला.
26 नरं्तार परमेश्वर मोशेला म्हणाला, र्ताुझा हार्ता समदु्रा�र उगार म्हणजे भिभEर्ताीसारखे उभे राविहलेले पाणी खाली

पडून एकत्र होईल � र्ताे Hारोचे घोडे, रथ � स्�ार यांना बुड�ून टाकील.
27 म्हणून दिद�स उजाडण्याच्या आर्ता मोशेने आपला हार्ता समुद्रा�र उगारला र्ताेव्हा पाणी पविहल्यासारखे 

समान पार्ताळी�र आले; र्ताेव्हा धिमसरच्या लोकांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला परंर्ताु परमेश्वराने त्यांना 
पाण्यार्ता बुड�ून टाकले.

30 र्ताेव्हा अशा रीर्ताीने त्या दिद�शी परमेश्वराने धिमसरच्या लोकांपासून इस्राएल लोकांना �ाचवि�ले � त्यांनी 
र्तााबड्या समुद्राच्या विकनाऱ्या�र धिमसरच्या लोकांची प्रेर्ताे पडलेली पाविहली.

31 र्तासेच परमेश्वराने आपल्या महान सामथ्या�ने धिमसरच्या लोकांचा पराभ� केला र्ताेही त्यांनी पाविहले; र्ताेव्हा 
त्यांनी परमेश्वराचे भय धरले आणिण त्यांनी त्याच्या�र � त्याचा से�क मोशे याच्या�रही वि�श्वास ठे�ला.

5. स्र्ताोत्रसंविहर्ताा 107: 23, 24, 28 (र्ताे)-30

23 काही लोक बोटीर्ताून समदु्रापार जार्ताार्ता. त्यांचे व्य�साय त्यांना महासागरापार घेऊन गेले.
24 त्या लोकांनी परमेश्वर काय करु शकर्ताो र्ताे पाविहले. त्याने समदु्रा�र ज्या अद्भरु्ता गोष्टी केल्या त्या त्यांनी 

पाविहल्या.
28 ... संकटार्ता सापडले म्हणून त्यांनी परमेश्वराला मदर्ताीसाठी हाक मारली आणिण त्याने त्यांना संकटापासून

�ाच�ले.
29 दे�ाने �ादळ थांब�ले. त्याने लाटांना शांर्ता केले.
30 समदु्र शांर्ता झाला म्हणून खलाशी आंनदिदर्ता झाले. दे�ाने त्यांना सुरणिक्षर्तापणे त्यांच्या इस्थिच्छर्ता स्थळी 

आणून पोहोच�ले.

6. मत्तय 8: 18, 23-27
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18 आपल्या भो�र्ताी खूप लोक आहेर्ता हे येशूने पाविहले र्ताेव्हा त्याने त्यांना सरो�राच्या पलीकडे जाण्याची 
आज्ञा केली.

23 मग येशू ना�ेर्ता गेल्या�र त्याच्यामागून त्याचे लिशष्य ना�ेर्ता गेले.
24 अचानक, समदु्रार्ता इर्ताके मोठे �ादळ झाले की, ना� लाटामंध्ये पूण�पणे गुरHटून गेली. आणिण येशू र्तार 

ना�ेर्ता झोपला होर्ताा.
25 र्ताेव्हा लिशष्य त्याच्याकडे गेले आणिण त्यांनी त्याला जागे केले � म्हटले, प्रभु, आम्हांला �ाच�ा, आपण 

बुडर्ता आहोर्ता.
26 येशूने उत्तर दिदले, र्तामु्ही वि�श्वासार्ता विकर्ताी उणे आहार्ता रे? र्तामु्ही का घाबरर्ताा? मग त्याने उठून �ारा � लाटा

यांना अधिधकार�ाणीने शांर्ता होण्यास सांविगर्ताले. �ारा थांबला. समदु्र अगदी शांर्ता झाला.
27 र्ताेव्हा लोकांना मोठे आश्चय� �ाटले, र्ताे म्हणाले, हा कोणत्या प्रकारचा मनुष्य आहे? �ारा � समुद्र देखील 

त्याचे ऐकर्ताार्ता.

7. यशया 32: 1-3

1 मीसांगर्ताो र्ताे ऐका सगळीकडे चांगुलपणा नादंा�ा अशा र्ताऱ्हेने राजाने राज्य करा�े. नेत्यांनी लोकांना 
माग�दश�न करर्तााना न्याय विनण�य घ्या�ेर्ता.

2 असे जर झाले र्तार �ारा � पाऊस ह्यापासून बचा� करण्यासाठी जसा अडोसा असर्ताो र्तासा राजा 
विन�ाऱ्याची जागा होईल. �ाळ�ंटार्ताील झऱ्याप्रमाणे अथ�ा उष्ण प्रदेशार्ताील मोठ्या खडकाखालील 
सा�लीसारखा लोकांना र्ताो �ाटेल.

3 लोक मदर्ताीसाठी त्याच्याकडे धा� घेर्ताील � त्याचे म्हणणे र्ताे खरोखरच ऐकर्ताील.

8. ईयोब 37: 5 (से,), 6, 10-12, 14 (से,), 14 (उभे)

5 दे�ाचा गडगडाटी आ�ाज अद्भरु्ता आहे. दे� आपल्याला न काळणाऱ्या महान गोष्टी करर्ता असर्ताो.
6 दे� विहमाला पथृ्�ी�र पडण्याची आज्ञा करर्ताो. दे� पा�साला पथृ्�ी�र जोरार्ता पड असे सांगर्ताो.
10 दे�ाच्या विन:श्वासाने बH�  होर्ताे आणिण समदु्र गोठर्ताो.
11 दे� ढगांना पाण्याने भरर्ताो आणिण र्ताो र्ताे पसर�र्ताो.
12 र्ताो ढगांना स�� पृथ्�ीभर पसरण्याची आज्ञा करर्ताो. दे� जी आज्ञा देर्ताी र्ताी ढग पाळर्ताार्ता.
14 ... लक्ष दे. थांब आणिण दे� ज्या अद्भरु्ता गोष्टी करर्ताो त्यांचा वि�चार कर.

9. आमोस 4: 13

हा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविHल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला होर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकEग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिJश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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13 मी कोण आहे? प��र्ता विनमा�ण करणारा मीच र्ताो एकमे�! मी र्ताुमच्या मनाची विनर्मिमEर्ताी केली. मीच लोकांना
कसे बोलायचे र्ताे लिशकवि�ले. मीच पहाटेचे अंधारार्ता परिर�र्ता�न करर्ताो. मी पथृ्�ी�रील प��र्ता माझ्या 
पायाखाली र्ताुड�र्ताो मी कोण आहे? माझे ना� याव्हे मी सैन्याचा परमेश्वर आहे.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 583 : 20-25

विनमा�र्ताा. आत्मा; मन; बुद्धि|मत्ता; �ास्र्तावि�क आणिण चांगले असलेल्या स�ाCचे सजी� दै�ी र्तात्�; आत्म-अस्तिस्र्तात्� 
जी�न, सत्य आणिण प्रेम; जे परिरपूण� आणिण शाश्वर्ता आहे; पदाथ� आणिण �ाईट यांच्या वि�रु|, ज्याचे कोणर्ताेही 
र्तात्� नाही; दे�, ज्याने जे काही बन�ले र्ताे बन�ले आणिण स्�र्ताःच्या वि�रु| अणू किकE�ा घटक विनमा�ण करू शकला
नाही.

2. 275 : 10-24

त्याच्या वि�ज्ञानार्ता असण्याचे �ास्र्ता� आणिण Qम समजून घेण्यासाठी,  आपण खरोखर जे काही आहे  त्या
स�ाCचे दै�ी र्तात्� म्हणून दे�ाची गणना करून सुरु�ार्ता केली पाविहजे. आत्मा, जी�न, सत्य, प्रमे, एक म्हणून
एकत्र, आणिण दे�ासाठी शास्त्र�चनीय ना�े आहेर्ता. स�� पदाथ�, बु|ी, शहाणपण, अस्तिस्र्तात्�, अमरत्�, कारण
आणिण परिरणाम  ईश्वराचे  आहेर्ता.  हे  त्याचे  गुणधम�  आहेर्ता,  अनरं्ता  दै�ी  र्तात्त्�,  प्रमेाचे  शाश्वर्ता प्रकटीकरण.
कोणर्ताेही शहाणपण शहाणपणाचे नाही र्तार त्याची बु|ी आहे.  कोणर्ताेही सत्य सत्य नाही,  कोणर्ताेही प्रेम
प्रमेळ नाही, जी�न हे जी�न नाही परंर्ताु दै�ी आहे; चांगले नाही, पण चांगले दे� देर्ताो.

दै�ी र्तात्�मीमांसा,  जसे अध्यास्तित्मक समजार्ताून प्रकट होर्ताे,  र्ताे स्पष्टपणे दाख�र्ताे की स�� काही मन आहे,
आणिण र्ताे  मन म्हणजे ईश्वर,  स��शलिक्तमान,  स��व्यापी,  स��ज्ञान, -  म्हणजे स��  शक्ती,  स�� उपस्थिस्थर्ताी,  स��
वि�ज्ञान. म्हणून स�� काही प्रत्यक्षार्ता मनाचे प्रकटीकरण आहे.

3. 209 : 5-8, 10-11

मन, त्याच्या स�� रचना�ंर स��च्च आहे आणिण त्या स�ाC�र शासन करर्ताे, त्याच्या स्�र्ताःच्या कल्पना 
प्रणालींचा मध्य सूय� आहे, त्याच्या स्�र्ताःच्या स�� वि�शाल विनर्मिमEर्ताीचे जी�न आणिण प्रकाश आहे; आणिण मनुष्य 
दै�ी मनाची उपनदी आहे.

मनालिश�ाय, �ाऱ्यांना आपल्या मुठीर्ता धरणाऱ्या बु|ीलिश�ाय जग कोसळेल.

हा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविHल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला होर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकEग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिJश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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4. 597 : 27-30

�ारा. जे स��शलिक्तमानर्ताेचे सामथ्य� आणिण स�� गोष्टींचा समा�ेश असलेल्या दे�ाच्या आध्यास्तित्मक सरकारच्या
हालचाली दश��र्ताे. नाश; राग नश्वर आकाकं्षा.

5. 192 : 17-26, 11-16

नवैिर्ताक आणिण आध्यास्तित्मक सामथ्य� आत्म्याचे आहे, जो "त्याच्या मुठीर्ता �ारा" धरर्ताो; आणिण ही लिशक�ण 
वि�ज्ञान आणिण सुसं�ादाशी सुसंगर्ता आहे. वि�ज्ञानार्ता, दे�ाला वि�रोध करण्याची र्ताुमची शक्ती असू शकर्ता नाही 
आणिण भौविर्ताक इंदिद्रयांनी त्यांची खोटी साक्ष सोडली पाविहजे. चांगल्यासाठी र्ताुमचा प्रभा� र्ताुम्ही योग्य प्रमाणार्ता
टाकलेल्या �जना�र अ�लंबून असर्ताो. र्तामु्ही जे चांगले करर्ताा आणिण मूर्ता� रूप धारण करर्ताा र्ताे र्ताुम्हाला 
एकमे� शक्ती देर्ताे. �ाईट म्हणजे शक्ती नाही. ही शक्तीची थट्टा आहे, जी त्याच्या कमकु�र्तापणाचा सर्तार्ता 
वि�श्वासघार्ता करर्ताे आणिण कधीही उठू शकर्ता नाही.

चुकीची शक्ती ही एक भौविर्ताक वि�श्वास आहे, एक अंध चुकीची शक्ती आहे, इच्छेची संर्तार्ताी आहे आणिण 
शहाणपणाची नाही, नश्वर मनाची नाही आणिण अमरची नाही. हे डोके लांबणारे मोर्ताीकिबEदू, भस्म करणारी 
ज्योर्ता, �ादळाचा श्वास आहे. हे �ीज आणिण चQी�ादळ आहे, जे स�� स्�ाथ], दुष्ट, अप्रामाणिणक आणिण 
अपवि�त्र आहे.

6. 293 : 21-31

भूकंप, �ारा, लाट, �ीज, आग, पाश�ी उग्रर्ताा यार्ताून व्यक्त होणारा मत्य� मनाचा कोणर्तााही अस्पष्ट राग नाही -
आणिण हे र्ताथाकलिथर्ता मन आत्म-नाश झालेले आहे. दै�ी न्यायाची नकल करणाऱ्या �ाईटाच्या प्रकटीकरणांना 
पवि�त्र शास्त्रार्ता "परमेश्वराचा कोप" असे म्हटले आहे. प्रत्यक्षार्ता, र्ताे तु्रटी किकE�ा पदाथा�चा आत्म-नाश दश��र्ताार्ता
आणिण पदाथा�च्या वि�रु|, आत्म्याची र्तााकद आणिण स्थायीत्� दश��र्ताार्ता. ख्रिJश्चन वि�ज्ञान सत्य आणिण त्याची 
स��च्चर्ताा, सा��वित्रक सुसं�ाद, दे�ाची संपूण�र्ताा, चांगले आणिण �ाईटाचे शून्यर्ताा प्रकाशार्ता आणर्ताे.

7. 97 : 5 (द)-13

…द्धिजर्ताक्या ज�ळून चूक सत्याचे अनुकरण करर्ताे आणिण र्ताथाकलिथर्ता पदाथ� त्याच्या सार, नश्वर मनाशी साम्य 
साधर्ताे, विर्तार्ताकी अधिधक नपुंसक त्रटुी वि�श्वास म्हणून बनर्ताे. मान�ी श्र|ेनुसार, वि�जेचा कडकडाट आणिण वि�द्युर्ता 
प्र�ाह �ेग�ान आहे, र्तारीही ख्रिJश्चन वि�ज्ञानामध्ये एकाचे उड्डाण आणिण दुसऱ्याचा Hटका विनरुपद्र�ी होईल. 
द्धिजर्ताके अधिधक वि�नाशकारी पदाथ� बनर्ताील, विर्तार्ताकेच त्याचे शून्यत्� अधिधक क्षीण होईल, जोपयCर्ता पदाथ� भ्रमार्ता 
त्याच्या मत्य� लिशखरा�र पोहोचर्ता नाही आणिण कायमचा नाहीसा होर्ताो.

हा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविHल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला होर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकEग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिJश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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8. 183 : 1 (सत्य)-7

सत्य स�� गोष्टी आत्म्याला शक्य करर्ताे; परंर्ताु पदाथा�चे र्ताथाकलिथर्ता विनयम आत्म्याला काही उपयोग होणार 
नाहीर्ता, आणिण भौविर्ताक�ादी विनयमांचे पालन करण्याची मागणी करर्ताील, अशा प्रकारे एक दे�, एक कायदा 
विनमा�र्ताा याच्या आधारापासून दूर जार्ताील. दे�ाने सुसं�ादाचे विनयम र्तायार केले आहेर्ता असे समजणे चूक आहे; 
मर्ताभेदांना विनसगा�चा किकE�ा दै�ी विनयमाचा आधार नसर्ताो, र्ताथाविप बरेच काही उलट बोलले जार्ताे.

9. 134 : 21-26 (से  येशू), 27 (शांर्ता)-8

खरे लोगो हे विनदश�कपणे ख्रिJश्चन वि�ज्ञान आहे, सामंजस्याचा नैसर्गिगEक विनयम जो मर्ताभेदां�र मार्ता करर्ताो, - हे 
वि�ज्ञान अलौविकक किकE�ा पू��प्राकृविर्ताक आहे म्हणून नाही किकE�ा र्ताे दै�ी कायद्याचे उल्लंघन आहे म्हणून नाही, 
परंर्ताु र्ताो दे�ाचा अपरिर�र्ता�नीय विनयम आहे, चांगला आहे. येशूने... �ादळ शांर्ता केले, आजारी लोकांना बरे केले, 
पाण्या�र चालले. भौविर्ताक प्रविर्ताकारापके्षा आध्यास्तित्मक शक्तीच्या शे्रष्ठर्ताे�र वि�श्वास ठे�ण्याचा दै�ी अधिधकार 
आहे.

चमत्कार दे�ाच्या विनयमाची पूर्ता�र्ताा करर्ताो, परंर्ताु त्या कायद्याचे उल्लंघन करर्ता नाही. ही �स्र्ताुस्थिस्थर्ताी सध्या 
चमत्कारापके्षाही अधिधक रहस्यमय �ाटर्ताे. स्र्ताोत्रकत्या�ने गायले: "हे समदु्र, र्ताू पळून गेलास, र्ताुला काय त्रास 
झाला? जॉड�न, र्ताू मागे हाकलला गेलास? हे प��र्ता, की र्ताू मेंढ्यांप्रमाणे �गळलास, आणिण लहान टेकड्या, 
कोकऱ्यांप्रमाणे? थरथर कांपर्ता आहेस, पथृ्�ी�र परमेश्वराची उपस्थिस्थर्ताी, याकोबच्या दे�ाच्या उपस्थिस्थर्ताीर्ता." 
चमत्कार कोणत्याही वि�कृर्ताीचा परिरचय देर्ता नाही, परंर्ताु दे�ाच्या अपरिर�र्ता�नीय कायद्याचे वि�ज्ञान स्थाविपर्ता करून 
प्राथधिमक Qम उलगडर्ताो.

10.   240 : 1-9

विनसग� नैसर्गिगEक, अध्यास्तित्मक कायदा आणिण दै�ी प्रेमाचा आ�ाज देर्ताो, परंर्ताु मान�ी वि�श्वास विनसगा�चा 
चुकीचा अथ� ला�र्ताो. आस्थिक्ट�क प्रदेश, सनी उष्ण कदिटबंध, महाकाय टेकड्या, पंख असलेले �ारे, पराQमी 
विबलो, विहर�ेगार �ेल्स, सणाची Hुले, आणिण र्ताेजस्�ी स्�ग�, - हे स�� मनाकडे विनदrश करर्ताार्ता, र्ताे प्रविर्ताकिबEविबर्ता 
करणारी आध्यास्तित्मक बुद्धि|मत्ता. पुष्प प्रेविषर्ता हे दे�र्ताेचे धिचत्रलिलपी आहेर्ता. सूय� आणिण ग्रह मोठे धडे 
लिशक�र्ताार्ता. र्ताारे रात्री संुदर बन�र्ताार्ता आणिण पत्रक नैसर्गिगEकरिरत्या प्रकाशाकडे �ळर्ताे.

11.   143 : 26-31

हा बायबलचा धडा स्�र्तांत्र प्लेनविHल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच�ने र्तायार केला होर्ताा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकEग जेम्स बायबलमधील 
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मन हा महान विनमा�र्ताा आहे, आणिण मनापासून प्राप्र्ता झालेल्या शक्तीलिश�ाय कोणर्ताीही शक्ती असू 
शकर्ता नाही. जर कालानुQमानुसार मन प्रथम असेल, प्रथम संभाव्य असेल, आणिण प्रथम शाश्वर्ता 
असले पाविहजे, र्तार मनाला त्याच्या पवि�त्र ना�ामुळे शाश्वर्ता �ैभ�, सन्मान, �च�स्� आणिण शक्ती द्या.

दैविनक कर्ता�व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ�ना

दररोज प्राथ�ना करणे हे या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे कर्ता�व्य असेलः "र्ताुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीर्ताी यांचे राज्य स्थाविपर्ता व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�� पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
र्ताुझे शब्द स�� मान�जार्ताीचे स्नेह समृ| करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

हेर्ताू � कृर्ताींचा विनयम

द मदर चच�च्या सदस्यांच्या हेर्ताू किकE�ा कृर्ताीबद्दल �ैरभा� किकE�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानार्ता दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करर्ताे;  आणिण एक ख्रिJश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमार्ता गोड सुवि�धांना
प्रविर्ताकिबEविबर्ता करर्ताे,  पापाची किनEदा करर्ताे,  खरा बंधुर्ताा,  दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच�मधील सदस्यांनी
दररोज स�� प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनEदा करण्यापासून,
समुपदेशनार्ताून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकE�ा  चुकीच्या  मागा�ने  प्रभावि�र्ता  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ�ना
करा�ी.

चच� मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कर्ता�व्याची सर्ताक� र्ताा

आQमक  मानलिसक  सूचनेवि�रू|  दररोज  स्�र्ता:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेर्ताा  आणिण
मान�जार्ताीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकE�ा दुल�क्ष करणे हे या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे कर्ता�व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.
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चच� मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________
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