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सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंवि�ता 34 : 4

"मी दे�ाकडे मदतीसाठी गेलो आणिण त्याने माझे ऐकले. मला ज्या स� गोष्टींची भीती �ाटत �ोती त्यापासून त्याने
मला �ाच�ले."

उत्तरदायी �ाचन: यशया 41: 10-13, 17, 18, 20

10 काळजी करू नकोस मी तुझ्याबरोबर आ�े, घाबरू नकोस. मी तुझा दे� आ�े. मी तुला मदत करीन. 
मी माझ्या चांगलुपणाच्या उजव्या �ाताने तुला आधार देईन.

11 बघ! का�ी लोक तुझ्या�र रागा�ले आ�ेत. पण ते लज्जिज्जत �ोतील. तुझे शत्रू ना�ीसे �ोतील � 
कायमचे विनघून जातील.

12 तू तुझ्यावि�रूध्द असणाऱ्या लोकांना शोधशील पण ते तुला सापडू शकणार ना�ीत. ते संपूणपणे 
ना�ीसे �ोतील.

13 मी परमेश्वर तुझा दे� आ�े, मी तुझा उज�ा �ात धरतो आ�े, मी तुला सांगतो: घाबरू नकोस मी तुला 
मदत करीन.

17 गरीब आणिण गरजू पाण्याचा शोध घेतात. पण त्यांना पाणी मिमळू शकत ना�ी. ते त�ानेलेले आ�ेत. 
त्यांच्या तोंडाला कोरड पडली आ�े. मी त्यांनी केलेली आळ�णी ऐकेन. मी इस्राएलचा दे�, त्यांना 
�ाऱ्या�र सोडणार ना�ी.

18 �ैराण टेकड्यां�र मी नद्या �ा�ायला ला�ीन आणिण दऱ्यांतून झऱ्याचे पाणी �ा�ायला ला�ीन. मी 
�ाळ�ंटाचे रूपांतर पाण्याने भरलेल्या सरो�रात करीन. त्या शुष्क भूमी�र पाण्याचे झरे �ा�तील.

20 लोक �े स� पा�तील आणिण परमेश्वराच्या सामर्थ्यायामुळेच �े स� झाले आ�े �े त्यांना कळेल. �े स� 
घड�ून आणणारा एकमे� पवि�त्र आ�े �े लोकांना, �े स� पावि�ल्या�र कळेल.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविKल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चचने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.



रवि��ारचा बायबल पाठ, माच 6, 2022                                                                                                              पषृ्ठ 2
वि�षय — माणूस

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. दानीएल 10: 19 (�े मनुष्य) (ला 1st.)

19 दानीएला घाबरू नकोस, दे�ाचे तुझ्या�र खूप प्रेम आ�े, तुला शांती लाभो! धीर धर! धीर धर!

2. स्तोत्रसंवि�ता 27: 1, 3-5, 13, 14

1 परमेश्वरा, तू माझा प्रकाश आ�ेस आणिण माझा तारणारा आ�ेस. मला कुणाची�ी भीती बाळगायला 
नको. परमेश्वरच माझी आयुष्यभराची सुरणि`त जागा आ�े. म्�णून मी कुणाला�ी भीत ना�ी.

3 परंतु माझ्या सभो�ती सैन्य असले तरी मी घाबरणार ना�ी. युध्दात लोकांनी माझ्या�र �ल्ला केला तरी 
मी घाबरणार ना�ी. का? कारण माझा परमेश्वरा�र वि�श्वास आ�े.

4 मला परमेश्वराज�ळ Kक्त एकाच गोष्टीची मागणी करायची आ�े. मला �े मागायचे आ�े, मला 
आयुष्यभर परमेश्वराच्या मंदिदरात बसू द्या म्�णजे मी परमेश्वराचे सौंदय बघेन आणिण त्याच्या 
राज�ाड्याला भेट देईनं.

5 मी संकटात सापडलो की परमेश्वर माझे र`ण करील. तो मला त्याच्या तंबूत लप�ेल तो मला त्याच्या 
सुरणि`त जागी नेईल.

13 मला खरोखरच असा वि�श्वास �ाटतो की मरण्याआधी मला परमेश्वराचा चांगुलपणा दिदसेल.
14 परमेश्वराच्या मदतीची �ाट बघ. सामर्थ्याय�ान आणिण धीट �ो � परमेश्वराच्या मदतीची �ाट प�ा.

3. 2 इवित�ास 32: 1 (सन्�ेरीब)-3, 6-8, 18, 20, 21 (ला 2nd.)

1 वि�ज्कीयाने परमेश्वरा�र भर�ंसा ठे�ून केलेल्या सगळ्या गोष्टी प्रत्य`ात उतरल्या�र अश्शूरचा राजा 
सन्�ेरीब यहूदा�र चाल करुन आला. नगराच्या तटबंदीबा�ेर त्याने आपल्या सैन्यास� तळ ठोकला. 
आतील नगरांचा पाडा� करुन ती जिजंकून घ्यायचा त्याने बेत केला.

2 यरुशलेम�र �ल्ला करायला सन्�ेरीब आला आ�े �े वि�ज्कीयाला कळले.
3 तेव्�ा तो आपल्या सरदारांशी आणिण सैन्याच्या अमिधकाऱ्यांशी बोलला. त्यांच्या सा�ाय्याने � त्यांच्याशी 

मसलत करुन राजाने नगराबा�ेरच्या झऱ्यांचे पाणी अड�ायचा एकमताने विनणय घेतला. त्या स�ाmनी 
त्याला मदत केली.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविKल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चचने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.



रवि��ारचा बायबल पाठ, माच 6, 2022                                                                                                              पषृ्ठ 3
वि�षय — माणूस

6 वि�ज्कीयाने प्रजे�र सेनानायकांच्या नेमणुका केल्या, आणिण नगराच्या �ेशीज�ळच्या चौकात त्यांची सभा
घेऊन त्यांच्याशी उत्तेजनपर बातचीत केली. 

7 वि�ज्कीया त्यांना म्�णाला, कि�मंत बाळगा आणिण द्दढ रा�ा. अश्शूरच्या राजाची किकं�ा त्याच्या वि�शाल 
सेनेची धास्ती घेऊ नका. आपली ताकद त्यांच्यापे`ा जास्त आ�े.

8 अश्शूरच्या राजाज�ळ Kक्त मनुष्यबळ आ�े. आपल्या बाजूला मात्र सा`ात परमेश्वर दे� आ�े. तोच 
आपल्याला मदत करील. आपल्या युध्दात तोच लढेल अशाप्रकारे वि�ज्कीयाचे धीराचे बोलणे ऐकून 
लोकांना त्या�र वि�श्वास बसला आणिण त्यांना हुरुप आला.

18 मग अश्शूरच्या राजाच्या से�कांनी तटबंदी�र उभ्या असलेल्या यरुशलेमच्या लोकांना घाबर�ण्यासाठी 
वि�बू्र भाषेत मोठ्याने आरडाओरडा केला. असे करुन यरुशलेम नगर ताब्यात घ्यायचा त्यांचा वि�चार 
�ोता.

20 यामळेु राजा वि�ज्कीया आणिण आमोजचा मुलगा यशया संदेष्टा यांनी या प्रश्ना�र स्�गाकडे तोंड करुन 
मोठ्याने प्राथना केली.

21 तेव्�ा अश्शूरच्या राजाच्या छा�णी�र परमेश्वराने आपला दूत पाठ�ला. या दूताने अश्शूरांचे सगळे सैन्य, 
त्यातील सरदार आणिण अमिधकारी यांना मारुन टाकले. ए�ढे झाल्या�र अश्शूरचा राजा माघार घेऊन 
आपल्या देशात परत गेला. त्याच्या प्रजेला त्याची शरम �ाटली.

4. स्तोत्रसंवि�ता 56: 1 (ला :), 3, 4

1 दे�ा, ला म्�णून तू माझ्या�र दया कर.
3 मी जेव्�ा घाबरतो तेव्�ा तुझ्या�र भरं�सा ठे�तो.
4 माझा दे�ा�र वि�श्वास आ�े म्�णून मी भीत ना�ी. लोक मला त्रास देऊ शकत ना�ीत. दे�ाच्या 

�चनाबद्दल मी त्याचे गुणगान करीन.

5. माक  1: 1, 9, 35, 40-42

1 दे�ाचा पुत्रयेशू ख्रिMस्त याच्या शुभ�तमानाची सुरू�ात.
9 त्या�ेळी येशू गालीलातील नासरेथहून जेथे यो�ान �ोता त्या दिठकाणी आला. यादzन नदीत यो�ानाने 

येशूचा बास्टिप्तस्मा केला.
35 अगदी प�ाटेच अंधार असतानाच त्याने घर सोडले आणिण तो एकांत स्थळी गेला. तेथे त्याने प्राथना 

केली.
40 एक कुष्ठरोगी येशूकडे आला � त्याच्यापुढे गुडघे टेकून त्याने स्�त:ला बरे करण्याची वि�नवंित केली. तो 

येशूला म्�णाला, जर तुमची इच्छा असेल तर तमु्�ामध्ये मला शुद्ध करण्याचे सामथ आ�े.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविKल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चचने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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41 येशूला त्याची दया आली. मग त्याने �ात लांब केला आणिण त्याला स्पश केला � त्याला म्�णाला, मला 
तुला बरे करा�याचे आ�े. 

42 आणिण लगेच त्याचे कुष्ठ गेले � तो शूद्ध झाला.

6. माक  5: 25-34

25 त्या लोकांमध्ये एक स्त्री �ोती. ती बारा �षाmपासून रक्तस्रा�ाने पीडलेले �ोती.
26 बऱ्याच �ैद्यांकडून इलाज करून घेऊनसुद्धा वितने बराच त्रास स�न केला �ोता. वितच्याकडे �ोते नव्�ते ते

स� वितने उपचारासाठी खच केले �ोते. पण ती बरी न �ोता. वितचा आजार �ाढला �ोता.
27 त्या स्त्रीने येशूवि�षयी ऐकले तेव्�ा ती गद|त त्याच्यामागे आली � त्याच्या झग्याला वितने स्पश केला.
28 कारण ती म्�णत �ोती, जर मी त्याच्या कपड्यांना लिश�ले तरी बरी �ोईन.
29 जेव्�ा वितने त्याच्या झग्याला स्पश केला, तेव्�ा वितचा रक्तस्रा� थांबला. � आपल्या त्रासातून आपण मुक्त

झालो आ�ोत असे वितला जाण�ले.
30 येशूला ताबडतोब जाणी� झाली की, आपल्या शरीरातून शक्ती गेली आ�े. तो गद|त �ळून म्�णाला, 

माझ्या कपड्यांना कोणी स्पश केला?
31 लिशष्य येशूला म्�णाले, लोक तुमच्याभो�ती गद| करीत आ�ेत �े तुम्�ी पा�ता, आणिण तरी�ी वि�चारता, 

मला कोणी स्पश केला?
32 परंतु �े कोणी केले �े पा�ण्यासाठी तो सभो�ार बघतच रावि�ला.
33 त्या स्त्रीला ती बरी झाली आ�े �े मा�ीत �ोते म्�णून ती आली आणिण येशूच्या पाया पडली. ती स्त्री 

भीवितने थरथर कांपत कोती. वितने ये़शूला स� का�ी सांविगतले.
34 येशू त्या स्त्रीला म्�णाला, मुली, तुझ्या वि�श्वासाने तुला बरे केले आ�े, शांवितने जा आणिण त्रासापासून मुक्त

रा�ा.
7. लूक 12: 32

32 ल�ान कळपा णिभऊ नको, कारण तुम्�ांला त्याचे राज्य द्या�े �े दयाळू विपत्याला समधानाचे �ाटते.

8. विKलिलप्पैकरांस 4: 1, 4, 6-9

1 म्�णून माझ्या विप्रय आणिण भेटीस आतुर झालेल्या बंधूंनो, माझा आनदं आणिण मुकुट असलेल्यांनो मी 
तमु्�ांला सांविगतल्याप्रमाणे प्रभूमध्ये ज्जिस्थर रा�ा.

4 प्रभूमध्ये ने�मी आनंद करा. आणिण मी पुन्�ा म्�णतो, आनदं करा.
6 कशाची�ी काळजी करु नका, तर प्रत्येक परिरज्जिस्थतीत प्राथना आणिण वि�नंत्या उपकार मानून तमुच्या 

वि�नंत्या दे�ाला कळ�ा.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविKल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चचने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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7 जी शांवित दे�ापासून येते, जी शांवित स� मान�ी समजबुद्धीच्या पलीकडे आ�े, ती तुमचे अंत:करण � 
मन ख्रिMस्त येशूमध्ये सुरणि`त ठे�ील.

8 शे�टी, बंधूंनो, जे का�ी सत्य आ�े, जे का�ी उदात्त आ�े, जे का�ी योग्य आ�े, जे का�ी शुद्ध आ�े, जे 
का�ी संुदर आ�े, जे का�ी प्रशंसनीय आ�े, जर सदगुण आ�े, आणिण जर का�ी स्तुवित आ�े, या गोष्टींनी 
तुमची मने भरुन टाका.

9 जे का�ी तुम्�ी लिशकला आ�ात, जे तुम्�ांला मिमळाले आ�े � जे माझ्याकडून ऐकले आ�े आणिण जे मी 
करताना तुम्�ी पावि�ले आ�े, त्या गोष्टी करीत रा�ा. आणिण दे� जो शांतीचा उगम आ�े तो तुमच्याबरोबर 
रा�ील.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 410 : 29-30

ख्रिMश्चन �ैज्ञाविनक सरा� ख्रिMस्ताच्या सुसं�ादाच्या मुख्य गोष्टीपासून सुरू �ोतो, "णिभऊ नका!"

2. 589 : 8-11

जKेत (नो�ाचा मुलगा). एक प्रकारची आध्यात्मित्मक शांती, दे� �े स� अत्मिस्तत्�ाचे दै�ी तत्� आ�े आणिण मनुष्य
त्याची कल्पना आ�े, त्याच्या काळजीचे मूल आ�े या समजातून �ा�ते.

3. 516 : 9-13, 19-23, 28 (दे�)-29

दे� त्याच्या स्�तःच्या प्रवितमेनुसार स� गोष्टी तयार करतो. जी�न अत्मिस्तत्त्�ात प्रवितकिबंविबत �ोते, सत्यात सत्य, 
दे� चांगुलपणात, जे स्�तःची शांती आणिण शाश्वत देते. प्रमे, विनस्�ाथ�पणाने उदास, स� सौंदय आणिण 
प्रकाशात स्नान करते. … मनषु्य, त्याच्या प्रवितरूपाने बनलेला, त्याच्याकडे स� परृ्थ्या�ी�रील दे�ाचे �चस्� आ�े
आणिण त्याचे प्रवितकिबंब आ�े. दे�ासोबत स�अत्मिस्तत्� आणिण शाश्वत म्�णून स्त्री आणिण पुरुष �े अनंत विपता-
माता दे�ाचे गौर�पूण गुणात चिचंतन करतात.

दै�ी आत्मा प्रवितकिबंविबत करण्यासाठी दे�ाने मनषु्याला त्याच्या स्�तःच्या प्रवितमेत बन�ले.

4. 302 : 14-19

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविKल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चचने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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माणसाची आपली व्याख्या पुढे चालू ठे�त, आपण �े ल`ात ठे�ूया की सुसं�ादी आणिण अमर माणूस 
कायमचा अत्मिस्तत्त्�ात आ�े, आणिण कोणत्या�ी जी�, पदाथ आणिण बुद्धिद्धमत्तेच्या नश्वर भ्रमाच्या पलीकडे 
आणिण �स्तूमध्ये अत्मिस्तत्�ात आ�े. �े वि�धान सत्या�र आधारिरत आ�े, दंतकथा ना�ी.

5. 475 : 28-31

मनषु्य पाप, आजारपण आणिण मृत्यूसाठी अ`म आ�े. �ास्तवि�क मनुष्य पवि�त्रतेपासून दूर जाऊ शकत ना�ी, 
किकं�ा दे�, ज्याच्याद्वारे मनुष्य वि�कलिसत झाला आ�े, पाप करण्याची `मता किकं�ा स्�ाततं्र्य उत्पन्न करू शकत
ना�ी.

6. 243 : 30-6

आजारपण, पाप आणिण मृत्यू �ी जी�नाची Kळे ना�ीत. ते असे सामंजस्य आ�ेत जे सत्य नष्ट करते. 
परिरपूणता अपूणतेला द्धिज�ंत करत ना�ी. दे� चांगला आ�े आणिण स� अत्मिस्तत्�ाचा आधार आ�े, तो नैवितक 
किकं�ा शारीरिरक वि�कृती विनमाण करत ना�ी; म्�णून अशी वि�कृती �ास्तवि�क नसून एक भ्रम आ�े, त्रटुीचे 
मृगजळ आ�े. दै�ी वि�ज्ञान �े भव्य तर्थ्याय प्रकट करते. त्यांच्या आधारा�र येशूने जी�न दाख�ून दिदले, कधी�ी 
भीती न बाळगता किकं�ा कोणत्या�ी स्�रूपातील चुकांचे पालन न करता.

7. 151 : 18 (भीती)-5

भीती कधी�ी थांबली ना�ी आणिण त्याची कृती थांबली ना�ी. रक्त, हृदय, Kुफ्Kुसे, मेंदू इत्यादींचा जी�नाशी 
का�ी�ी संबंध ना�ी. �ास्तवि�क माणसाचे प्रत्येक काय दै�ी मनाने चाल�ले जाते. मान�ी मनाला मारण्याची 
किकं�ा बरे करण्याची शक्ती ना�ी आणिण दे�ाच्या माणसा�र त्याचे विनयंत्रण ना�ी. दै�ी मन ज्याने मनुष्याला 
बन�ले ते स्�तःची प्रवितमा आणिण समानता राखते. मान�ी मन �े दे�ाच्या वि�रोधात आ�े आणिण सेंट पॉलने घोविषत
केल्याप्रमाणे ते थांब�ले पावि�जे. जे का�ी खरोखर अत्मिस्तत्�ात आ�े ते दै�ी मन आणिण त्याची कल्पना आ�े 
आणिण या मनामध्ये संपूण अत्मिस्तत्� सुसं�ादी आणिण शाश्वत आढळते. सरळ आणिण अरंुद माग म्�णजे �े सत्य 
पा�णे आणिण मान्य करणे, या सामर्थ्यायाचे पालन करणे आणिण सत्याच्या नेतृत्त्�ाचे अनुसरण करणे.

ते नश्वर मन नश्वर शरीराच्या प्रत्येक अ�य�ा�र शासन करण्याचा दा�ा करते, आमच्याकडे जबरदस्त पुरा�े 
आ�ेत. परंतु �े तथाकलिथत मन �ी एक मिमथक आ�े, आणिण स्�तःच्या संमतीने सत्याला उतरले पावि�जे. तो 
राजाचा राजदंड चाल�ेल, परंतु तो शक्ती�ीन आ�े. अमर दै�ी मन त्याचे स� कलिथत सा�भौमत्� काढून घेते 
आणिण नश्वर मनाला स्�तःपासून �ाच�ते.

8. 380 : 15-21, 28-19
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भीतीचे भौवितक परिरणाम त्याचा भ्रम स्पष्ट करतात. साखळदंडाने बांधलेल्या सिसं�ाकडे टक ला�ून पावि�ल्याने 
माणसाला घाबरू नये. रोगाला जखडून ठे�णाऱ्या सत्याबद्दल अज्ञान असलेल्या तथाकलिथत मनाने विनमाण 
केलेल्या रोगाच्या श्रदे्धनेच शरीरा�र परिरणाम �ोतो. सत्याच्या सामर्थ्यायालिश�ाय दुसरे का�ी�ी चुकीच्या भीतीला 
रोखू शकत ना�ी आणिण चुकी�र माणसाचे प्रभुत्� लिसद्ध करू शकते.

दे�ाच्या किकं�ा चांगल्याच्या वि�रुद्ध शक्ती आ�े आणिण दे� �ी वि�रोधी शक्ती स्�तःवि�रुद्ध, जी�न, आरोग्य, 
सुसं�ाद वि�रुद्ध �ापरण्याची शक्ती देतो या�र वि�श्वास ठे�ण्यापे̀ ा विनराशाजनक का�ी�ी ना�ी.

पदाथाचा किकं�ा शरीराचा प्रत्येक विनयम, ज्याला मनुष्या�र शासन करायचे आ�े, ते जी�न, दे�ाच्या विनयमाद्वारे
शून्य आणिण शून्य केले जाते. आमच्या दे�ाने दिदलेल्या अमिधकारांकडे दुल̀  करून, आम्�ी अन्यायकारक 
विनणयांच्या अधीन �ोतो आणिण लिश`णाचा प`पात �ी गुलामविगरी लागू करतो. पापाची गरज आ�े या 
कारणास्त� पापी प्रलोभनाला बळी पडण्यापे`ा तुम्�ी आजारी आ�ात किकं�ा प्रणालीमध्ये का�ी रोग वि�कलिसत
�ोत आ�ेत असा भ्रम स�न करण्यास तयार �ोऊ नका.

का�ी कलिथत कायद्याचे उल्लंघन करताना, तमु्�ी म्�णता की धोका आ�े. �ी भीती धोका आ�े आणिण शारीरिरक 
प्रभा�ांना प्रेरिरत करते. नवैितक किकं�ा अध्यात्मित्मक विनयमालिश�ाय इतर कोणत्या�ी गोष्टीचा भंग केल्याचा 
आपल्याला �ास्तवि�क त्रास �ोत ना�ी. नश्वर वि�श्वासाचे तथाकलिथत कायदे आत्मा अमर आ�े या समजुतीने नष्ट 
�ोतात आणिण नश्वर मन �ेळ, काला�धी आणिण रोगाचे प्रकार कायदे करू शकत ना�ी, ज्याने नश्वर मरतात. दे� 
कायदा विनमाता आ�े, परंतु तो रानटी संवि�तेचा लेखक ना�ी. अमयाद जी�न आणिण प्रमेात, कोणता�ी आजार, 
पाप किकं�ा मृत्यू ना�ी आणिण पवि�त्र शास्त्र घोविषत करतात की आपण जगतो, �लतो आणिण असीम दे�ामध्ये 
आपले अत्मिस्तत्� आ�े.

9. 425 : 23-28

जेव्�ा पदाथा�रील वि�श्वास जिजंकला जातो तेव्�ा चेतना एक चांगले शरीर तयार करते. आध्यात्मित्मक समज 
आणिण आत्म्याने योग्य भौवितक वि�श्वास तमु्�ाला नव्याने तयार करेल. दे�ाला अपमाविनत केल्यालिश�ाय तुम्�ी 
पुन्�ा कधी�ी घाबरणार ना�ी आणिण हृदय किकं�ा शरीराचा कोणता�ी भाग तमुचा नाश करू शकेल या�र तुमचा
वि�श्वास बसणार ना�ी.

10.   390 : 12-21, 29-4

जेव्�ा रोगाची पवि�ली ल`णे दिदसतात तेव्�ा दै�ी वि�ज्ञानास� भौवितक इंदि�यांच्या सा`ी�र वि��ाद करा. तुमच्या 
उच्च न्यायाच्या भा�नेने नश्वर मतांच्या खोट्या प्रविUयेचा नाश �ोऊ द्या, ज्याला तमु्�ी कायद्याचे ना� देता, 
आणिण मग तमु्�ाला आजारी खोलीत बंदिदस्त केले जाणार ना�ी किकं�ा चुकून माविगतल्या गेलेल्या शे�टच्या 

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविKल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चचने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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दंडाच्या भरपाईसाठी दुःखाच्या अंथरुणा�र झोप�ले जाणार ना�ी. "तुझ्या प्रवितस्पध्याशी त्�रीत स�मत व्�ा, 
जेव्�ा तू त्याच्याबरोबर आ�ेस." वि�चारा�र �ाढण्यासाठी पाप किकं�ा आजारपणाचा दा�ा करू नका.

अमानुष कायद्याच्या मंजुरीला पराभूत करण्यासाठी आमदार द्धिजतक्या शलिक्तशाली मानलिसक वि�रोधास� 
रोगाच्या सुरु�ातीच्या टप्प्यांना भेटा. आत्म्याच्या �चस्�ाच्या वि�रोधात सज्ज असलेल्या नश्वर मनाची, उK  
पदाथाची यामिचका उखडून टाकण्यासाठी सत्याच्या आत्म्याच्या जाणी� शक्तीने उदयास या. नश्वर 
वि�चारांच्या प्रवितमा आणिण आजारपण आणिण पापा�रील वि�श्वास नष्ट करा.

11.   495 : 16-24

भीती किकं�ा शंका या दोघांनी�ी तुमच्या स्पष्ट जाणिण�ा आणिण शांत वि�श्वासाची छाया पडू देऊ नये, की 
जी�नाची सुसं�ादी ओळख — जसे जी�न शाश्वत आ�े — जी�न नसलेल्या कोणत्या�ी �ेदनादायक भा�ना 
किकं�ा वि�श्वास नष्ट करू शकते. ख्रिMश्चन वि�ज्ञानाला, भौवितक अथाऐ�जी, तुमच्या असण्याबद्दलच्या 
समजूतदारपणाचे समथन करू द्या, आणिण �ी समज त्रटुीला सत्यात बदलेल, मृत्यूच्या जागी अमरत्� आणेल 
आणिण वि�सं�ाद शांत करेल.

12.   442 : 27 ("भीती)-29

"ल�ान कळपा णिभऊ नको, कारण तुम्�ांला त्याचे राज्य द्या�े �े दयाळू विपत्याला समधानाचे �ाटते." �े सत्य 
ख्रिMश्चन वि�ज्ञान आ�े.

दैविनक कतव्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथना

दररोज प्राथना करणे �े या चचमधील प्रत्येक सदस्याचे कतव्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्�ा�े आणिण माझ्यापासून स� पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स� मान�जातीचे स्ने� समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविKल्ड ख्रिMश्चन सायन्स चचने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिMश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चसमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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�ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचच्या सदस्यांच्या �ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रिMश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरपणा आणिण `मा यामध्ये. या चचमधील सदस्यांनी
दररोज स� प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागाने  प्रभावि�त  �ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथना
करा�ी.

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कतव्याची सतक ता

आUमक  मानलिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल̀  करणे �े या चचमधील प्रत्येक सदस्याचे कतव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय �ोईल.

चच मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________
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