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वि�षय — आत्मा आवि� शरीर

रवि��ारी मे 23, 2021

वि�षय — आत्मा आवि शरीर

सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसवंि�ता 19 : 7

"परमेश्वराची विशक�� अवि�शय योग्य आहे."

उत्तरदायी �ाचन:  स्तोत्रसवंि�ता 34: 1-4
नीवितसूत्रे 16: 17

1 मीपरमेश्वराला नेहमी धन्य�ाद देईन. माझ्या ओठां�र नेहमी त्याची स्��ुी असेल.
2 वि�नम्र लोकांनो ऐका आवि� आनंदी व्हा माझ्या मनाला परमेश्वराचा ग�, �ाट�ो.
3 दे�ाच्या महान�े बद्दल माझ्या बरोबर सांग� चला. आप� त्याच्या ना�ाला प्रवि�ष्ठा देऊ या.
4 मी दे�ाकडे मद�ीसाठी गेलो आवि� त्याने माझे ऐकले. मला ज्या स�, गोष्टींची भी�ी �ाट� हो�ी त्यापासून त्याने मला �ाच�ले.
17 चांगले लोक �ाईटापासून दूर राहाण्याचा प्रयत्न करी� आपले आयषु्य जग�ा�. जो मा�ूस जी�ना� काळजी घे�ो �ो आपल्या आत्म्याचे

रक्ष� कर�ो.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. अनु�ाद 6 : 4, 5

4 हे इस्राएल लोकहो, ऐका! परमेश्वर हाच आपला दे� आहे. परमेश्वर एकच आहे.
5 आवि� आपला दे� परमेश्वर ह्या�र संपू�, अं�:कर�ाने, संपू�, मनाने � संपू�, शक्तीने प्रेम करा.

2. नीवितसूत्रे 15 : 32

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविIल्ड विJश्चन सायन्स चच,ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विMविस्टकल कोटेशन्स आवि� विJश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Mप्चस,मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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32 जर एखाद्याने विशकायला नकार विदला �र �ो स्��:लाच इजा करुन घे�ो. �ू चकु�ो आहेस असे सांविग�लेले जो ऐकून घे�ो �ो 
अविधकाविधक गोष्टी समजू शक�ो.

3. अनु�ाद 4 : 1 (से 6th ,), 2, 9 (से:), 29-31, 35

1 इस्राएल लोकहो, आ�ा मी जे विनयम आवि� आज्ञा सांग�ो �े नीट ऐकून घ्या. त्यांचे पालन केले� �र विज�ं� राहाल आवि� �मुच्या 
पू�,जांचा दे� परमेश्वर जो देश �मु्हाला दे�ार आहे त्याचा �ाबा घ्याल.

2 माझ्या आज्ञांमध्ये �मु्ही अविधक - ऊ�े करु नका. या �मुचा दे� ह्याच्या आज्ञा मी �मु्हाला दे� आहे. त्या �मु्ही पाळा.
9 प� �मु्ही हे डोळ्यां� �ेल घालून जपले पाविहजे. नाही �र �मु्ही ज्या गोष्टी पाविहल्या आहे� त्या वि�सरुन जाल. आपल्या मलुा 

ना��ंडांना त्याची माविह�ी द्या.
29 पर�ंु �ेथूनही �मु्ही परमेश्वराला, आपल्या दे�ाला काया �ाचा मने शर� गेला� �र �ो �मु्हाला पा�ेल.
30 या स�, गोष्टी घड�ील, �मु्ही संकटा� असाल �ेव्हा �मु्ही पनु्हा त्याच्या कडेच पर�ून याल � त्याला शर� जाल.
31 आपला परमेश्वर दे� दयाळू आहे. �ो �मु्हाला अं�र दे�ार नाही. �ो �मुचा स�,नाश होऊ दे�ार नाही. �ो �मुच्या पू�,जांशी त्याने 

केलेला पवि�त्रकरार �ो वि�सर�ार नाही.
35 परमेश्वर हाच खरा दे� आहे हे �मु्हाला कळा�े म्ह�ून त्याने �मु्हाला हे दाख�ले. त्याच्यासारखा दसुरा दे� नाही.

4. य�जे्केल 1 : 1 (घडले), 3 (से 1st ,)

1 आ�ा �े घडले…
3 परमेश्वराचा संदेश हा याजक विहज्कीएलकडे आला.

5. य�जे्केल 2 : 3 (से:), 4-6 (से 4th ,)

3 �ो मला म्ह�ाला, मान�पतु्रा, मी �लुा इस्राएलच्या घराण्याशी बोलायला पाठ�ी� आहे. �े लोक अनेकदा माझ्यावि�रुद्व गेले. त्यांचे 
पू�,जही माझ्या वि�रोधा� गेले. पू�\ त्यांनी माझ्यावि�रुद्ध �ागून पाप केले आवि� अजूनही �े पाप करी� आहे�. 

4 मी �लुा त्या लोकांशी बोलण्यासाठी पाठ�ी� आहे. �े Iार हटृ आहे�, विनषु्ठर आहे�. प� �लुा त्यांच्याशी बोललेच पाविहजे. �ू पढुील 
गोष्टी त्यांना सांविग�ल्या पाविहजेस. ‘ह्या गोष्टी परमेश्वराने, आपल्या प्रभूने सांविग�ल्या आहे� असे �ू त्यांना बोलले पाविहजेस.’

5 प� �े �झेु ऐक�ार नाही�. �े माझ्यावि�रुद्ध �ागून पाप करी�च राह�ील. का? कार� �े बंडखोर आहे�. �े नेहमीच माझ्यावि�रुध्द 
�ाग�ा�. प� �ू ह्या गोष्टी त्यांना सांगच म्ह�जे त्यांना कळेल की त्यांच्या� एक संदेष्टा आहे.

6 मान�पतु्रा, त्या लोकांना घाबरु नकोस. �े जे बोल�ा�, त्याला विभऊ नकोस.

6. य�जे्केल 18 : 4 (से:), 27 (कधी), 30, 31 (से:), 32 (म्�ून)

4 मी स�ा̀ना सारखेच �ाग�ीन, मग �े आई�डील असो� �ा मूल. जो पाप करील, �ो मरले.
27 ... �ाईट मा�ूस सधुारला � सज्जन आवि� प्रामवि�क झाला, �र �ो त्याचा जी� �ाच�ील. �ो विज�ं� राहील.
30 का? इस्राएलच्या लोकांनो, प्रत्येक मा�साच्या कमा,प्रमा�े मी त्या मा�साचा न्यायविन�ाडा कर�ो.” परमेश्वर, माझा प्रभू, असे 

म्ह�ाला,“म्ह�ून माझ्याकडे पर� या. �ाईट गोष्टी करण्याचे सोडून द्या. त्या भयंकर गोष्टींना, (मू�\नंा) �मु्हास पाप करण्यास, प्र�तृ्त 
करु देऊ नका.

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविIल्ड विJश्चन सायन्स चच,ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विMविस्टकल कोटेशन्स आवि� विJश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Mप्चस,मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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31 �मु्ही �यार केलेल्या भयानक गोष्टी (मू�\) Iेकून द्या. त्यांच्यामळेुच �मु्ही पाप करण्यास धजा��ा. �मुचे ह्दयपरिर��,न � 
आत्मपरिर��,न होऊ द्या. इस्राएलच्या लोकांनो, स्��:च स्��:चा मतृ्यू का ओढ�ून घे�ा?

32 ... कृपा करुन पर� या � जगा.

7. मीखा 6 : 8

8 हे मा�सा, चांगलुप�ा म्ह�जे काय हे परमेश्वराने �लुा सांविग�ले. परमेश्वर �मुच्याकडून पढुील गोष्टींची अपेक्षा कर�ो. दसुऱ्यांशी न्यायाने
�ागा. दया � विनष्ठा ह्या�र प्रेम करा. �मुच्या परमेश्वरापढेु नम्र होऊन राहा.

8. मत्तय  4 : 23

23 येशू गालील प्रां�ा� सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थाना� जाऊन विशकवि�ले � स्�गा,च्या राज्याची स�ुा�ा,  सांविग�ली. येशूने लोकांचे स�, 
रोग � दखु�ी बरी केली.

9. मत्तय  5 : 2, 17-20

2 आवि� त्याने त्यांना विशकवि�ण्यास सरु�ा� केली. �ो म्ह�ाला,
17 मी विनयमशास्त्र विकं�ा संदेष््टयाचे विलखा� रद्द करायला आलो आहे असे समजू नका. मी �े रद्द करायला नाही �र परिरपू�, करायला आलो 

आहे.
18 मी �मु्हांला सत्य �ेच सांग�ो की, आकाश आवि� पथृ्�ीचा शे�ट होईपय̀� विनयमशात्रा�ील एका शब्दा� देखील Iरक हो�ार नाही.
19 म्ह�ून प्रत्येक व्यक्तीने लहाना�ील लहानाने सदु्धा आज्ञा पाळा�ी � जर त्याने पाळली नाही � इ�रांनाही �से करण्यास विशकवि�ले नाही �र

�ो स्�गा,च्या राज्या� लहान ग�ला जाईल, प� जो आज्ञा पाळील � इ�रांना �से करण्यास विशक�ील त्याला स्�गा,च्या राज्या� मोठे 
ग�ले जाईल.

20 कार� मी �मु्हांस सांग�ो की परूशी आवि� विनयमशास्त्राचे विशक्षक यांच्या नीवि�मत्त्�ापेक्षा �मुचे नीवि�मत्त्� अविधक चांगले असल्याविश�ाय 
�मु्ही स्�गा,च्या राज्या� जा�ारच नाही.

10. लूक 12 : 1 (सा�ध र�ा), 2, 4, 5

1 परुश्यांच्या खविमरावि�षयी जपा, म्ह�जे जे ढोंग आहे त्यावि�षयी जपा.
2 उघड केले जा�ार नाही असे काहीच झाकलेले नाही � जे कळ�ार नाही असे काहीच गचु्� नाही.
4 पर�ंु माझ्या विमत्रांनो, मी �मु्हांला सांग�ो, जे शरीराला मार�ा� त्यांना �मु्ही विभऊ नये, कार� त्यानं�र त्यापेक्षा जास्� त्यांना काही 

कर�ा ये� नाही.
5 �मु्ही को�ाची भीवि� बाळगा�ी हे मी �मु्हांला सांग�ो. �मु्हांला ठार मारल्यांन�र �मु्हांस नरका� टाकून देण्यास जो समथ, आहे, त्याची 

भीवि� धरा. होय, मी �मु्हांस सांग�ो त्यालाच भ्या.
11. लूक  13 : 10-14 (से 2nd ,), 15 (से 2nd ,), 16 (पावि�जे), 17, 20, 21

10 शब्बाथ विद�शी येशू एका सभास्थाना� विशक�ी� हो�ा.
11 �ेथे एक स्त्री हो�ी, वि�ला अशदु्ध आत्म्याने अठरा �षn पांगळे केले हो�े. �ी कुबडी हो�ी � वि�ला सरळ उभे राह�ा ये� नव्ह�े.
12 येशूने वि�ला पाविहले, त्याने वि�ला बोला�ले आवि� �ो वि�ला म्ह�ाला, बाई, �झु्या आजारापासून �ू मकु्त झाली आहेस!

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविIल्ड विJश्चन सायन्स चच,ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विMविस्टकल कोटेशन्स आवि� विJश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Mप्चस,मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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13 नं�र त्याने आपले हा� वि�च्या�र ठे�ले आवि� �ी �त्काळ सरळ झाली. आवि� �ी दे�ाची स्�वुि� करु लागली.
14 नं�र सभास्थानाचा अविधकारी रागा�ला, कार� येशूने शब्बाथ विद�शी वि�ला बर ेकेले हो�े. �ो लोकांना म्ह�ाला, काम करण्यासाठी 

सहा विद�स आहे� म्ह�ून या सहा विद�सांमध्ये या � बर ेव्हा. प� शब्बाथ विद�शी येऊन बरे होऊ नका.
15 येशूने त्याला उत्तर विदले, आवि� म्ह�ाला. ढोंग्यांनो, �मु्हांपैकी प्रत्येक ज� त्याच्या बैलाला �ा गढ�ाला शब्बाथ विद�शी त्याच्या 

विठका�ाहून सोडून पा�ी पाजायला घेऊन जा� नाही का?
16 ... ही �र अब्राहामाची कन्या आहे. सै�ानाने विहला अठरा �षn बांधून ठे�ले हो�े. ज्या बंधना� �ी हो�ी त्यापासून वि�ला शब्बाथ विद�शी

सोडवि��े चूक हो�े काय?
17 �ो असे म्ह�ाल्या�र जे त्याचा वि�रोध करी� हो�े त्यांना लाज �ाटली � त्याने ज्या अद्भ�ु गोष्टी केल्या होत्या त्यामळेु सगळा समदुाय 

आनंद करु लागला.
20 �ो पनु्हा म्ह�ाला, मी दे�ाच्या राज्याची �लुना को�ाबरोबर करु
21 �े खविमरासरखे आहे. एका स्त्रीनेे �ीन मापे विपठा� खविमर विमसळले आवि� �े स�, खविमरामळेु Iुगले.

12. 1 करिरथंकरासं 5 : 6 (मावि�त आ�े), 7 (से 2nd ,), 8

6 �मु्हांला माही� नाही का की, ‘थोडेसे खमीर सगळे पीठ Iुगवि��े.
7 जनेु खमीर काढून टाका. यासाठी की, �मु्ही न�ीन पीठाचा गोळा व्हा�े.
8 यासाठी चला आप� �ल्हांड�ाचा स� पाळू या. जनु्या खमीराच्या भाकरीने नव्हे �र खरपे�ाच्या बेखमीर भाकरीने पाळा�ा.

13. 1 करिरथंकरासं 3: 16, 18, 19 (से 1st.)

16 �मु्ही दे�ाचे मंविदर आहा� आवि� दे�ाचा आत्मा �मुच्यामध्ये राह�ो हे �मु्हांला माही� नाही काय?
18 को�ीही स्��:ला Iस�ू नये. जर को�ी स्��:ला या जगाच्या दृविष्टको�ानसुार शहा�ा समज� असेल �र त्याने खरोखर ज्ञानी 

होण्यासाठी मूख, व्हा�े.
19 कार� या जगाचे ज्ञान दे�ाच्या दृष्टीने मूख,प�ाचे आहे.

14. 1 थेस्सलनीकाकरासं  5 : 5, 6, 16-18 (से:), 19-21, 23, 24, 28

5 कार� �मु्ही स�,ज� प्रकाशाचे पतु्र आहा� � विद�साचे पतु्र आहा, आम्ही अंधाराचे विकं�ा रात्रीचे नाही.
6 म्ह�ून आप� इ�रांसारखे झोपू नये. उलट आप� सा�ध राहू � आमच्या स्��:�र �ाबा ठे�ण्याचा प्रयत्न करु.
16 स�,दा आनंद करा.
17 नेहमी प्राय,ना करी� राहा.
18 प्रत्येक परिरविस्थ�ी� दे�ाचे उपकार माना.
19 आत्म्याला वि�झवि�ण्याचा प्रयत्न करु नका.
20 संदेष््टयांच्या संदेशाचा उपहास करु नका.
21 प� हे दे�ाकडून आले आहे� याची परीक्षा करुन खात्री करुन घेण्याची स�य करा. जे चांगले �े धरुन ठे�ा.
23 दे� स्��: जो शां�ीचा उगम आहे. �ो �मु्हांला त्याच्यासाठी पू�,प�े समविप,� करो आवि� �मुचे स�, मनषु्या� म्ह�जे �मुचा आत्मा, 

जी� आवि� शरीर प्रभ ुयेशू विJस्�ाच्या आगमनाच्या �ेळी पू�,प�े विनदtष राखो.
24 दे� जो �मु्हाला बोलावि��ो �ो वि�श्वासू आहे आवि� खरोखरच �ो �से करील.
28 आपल्या प्रभ ुयेशू विJस्�ाची कृपा �मु्हा स�ा̀बरोबर असो.

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविIल्ड विJश्चन सायन्स चच,ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विMविस्टकल कोटेशन्स आवि� विJश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Mप्चस,मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�ज्ञान आवि आरोग्य

1. 477 : 22-25

आत्मा हा पदाथ,, जी�न आवि� मनषु्याची बवुिद्धमत्ता आहे, जो �ैयविक्तकृ� आहे, पर�ंु महत्त्�ाचा नाही. आत्मा आत्म्यापेक्षा विनकृष्ट असे काहीही 
प्रवि�विबंविब� करू शक� नाही.

2. 120 : 4-6

आत्मा, विकं�ा आत्मा, दे� आहे, बदलू शक� नाही आवि� सना�न आहे; आवि� मनषु्य आत्मा, दे�ाबरोबर एकरूप हो�ो आवि� प्रवि�विबंविब� 
कर�ो कार� मा�ूस ही दे�ाची प्रवि�मा आहे.

3. 9 : 17-24

“�ू आपला दे� जो �झुा प्रभ ुयाच्या�र संपू�, अं�ःकर�ाने, संपू�, विज�ाने आवि� संपू�, मनाने प्रीवि� कर�ोस)? या आजे्ञमध्ये बरचे काही आहे, 
अगदी के�ळ भौवि�क सं�ेदना, प्रेम, उपासना आवि� उपासना यांचे आत्मसमप,�. विJश्चन�ेचा हा अल डोराडो आहे. या� जी�नाचे वि�ज्ञान सामील
आहे आवि� के�ळ आत्म्या�रील दै�ी विनयंत्र� ओळख�े, ज्यामध्ये आत्मा आपला गरुु आहे, आवि� भौवि�क भा�ना आवि� मनषु्यास स्थान नाही.

4. 117 : 29-5

येशूने आपल्या विशष्यांना परुशी � सदूकी याचं्या खविमरावि�षयी सा�धविगरी बाळगण्यास सांविग�ले, ज्याला त्याने मान�ी विशक�� म्ह�ून 
परिरभाविष� केले. "खविमराची, जी एका मविहलेने घे�ली आवि� संपू�, खविमर होईपय̀� �ीन प्रकारचे जे�� लप�ून ठे�ले" हा त्याचा दृविष्टकोन 
अध्यावित्मक खविमराचा अथ, विJस्�ाचे वि�ज्ञान आवि� त्याचे आध्यावित्मक अथ, दश,वि��ो, हे दश,वि��ो - अगदी �रच्या बाजूस एक अनमुान या 
विचत्रा� के�ळ उपदेशात्मक आवि� औपचारिरक अनपु्रयोग.

5. 329 : 5-7

थोडे खमीर संपू�, गांठ खविमरास कर�े. विJश्चन सायन्सबद्दल थोडेसे समजून घे�ल्यामळेु मी त्यावि�षयी जे काही बोल�ो त्याचे सत्य विसद्ध 
हो�े.

6. 302 : 19-24

विप�ा परिरपू�,  असल्याप्रमा�ेच मनषु्याला परिरपू�,  असण्याचे वि�ज्ञान देखील सांग�े, कार� अध्यात्म मनषु्याचा आत्मा, विकं�ा मन हा स�, सषृ्टीचा
दै�ी �त्त्� आहे,  आवि� कार� हा खरा मनषु्य आत्म्याद्वारे  ज्ञानाऐ�जी शाविस� हो�ो,  आत्म्याच्या विनयमाद्वारे नव्हे �र पदाथा̀च्या �थाकविथ�
विनयमांद्वारे.

7. 28 : 1-8

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविIल्ड विJश्चन सायन्स चच,ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विMविस्टकल कोटेशन्स आवि� विJश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Mप्चस,मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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परुश्यांनी ईश्वरी इच्छेस जा�ून घेण्याचा � विशकवि�ण्याचा दा�ा केला, पर�ंु त्यांनी येशूच्या मोविहमेच्या यशास अडथळा आ�ला. त्याचे बरचे 
वि�द्याथ\सदु्धा त्याच्या मागा,ने उभे राविहले. जर मास्टरने वि�द्याथ\ घे�ला नस�ा आवि� त्याने दे�ाच्या न पाविहलेले सत्य विशकवि�ले नस�े �र त्याला
�धस्�ंभा�र विखळले गेले नस�े. �स्�ूच्या आकलना� आत्मा ठे�ण्याचे विन�ार� म्ह�जे सत्य आवि� प्रेमाचा छळ.

8. 196 : 11-18

येशू म्ह�ाला, “जो नरका� आत्मा � शरीर दोन्ही नष्ट करण्यास समथ, आहे त्याला घाबरू नका. या मजकुराचा काळजीपू�,क अभ्यास केल्या�र हे
विदसून ये�े की येथे आत्मा शब्द म्ह�जे खोट्या अथा,ने विकं�ा भौवि�क चे�ना. ही आज्ञा रोम, सै�ान विकं�ा दे�ाचा नसून, पापाबद्दल सा�ध 
राहण्याचा इशारा हो�ा. आजारप�, पाप आवि� मतृ्यू हे जी�न विकं�ा सत्याचे सहकाय, नस�ा�. को��ाही कायदा त्यांना पाविठंबा दे� नाही. त्यांचे 
सामथ्य, प्रस्थाविप� करण्यासाठी दे�ाशी त्यांचा संबंध नाही.

9. 451 : 2-4, 8-11

विJश्चन शास्त्रज्ञांनी भौवि�क जगापासून बाहेर पडून स्��ंत्र हो�े आ�श्यक आहे.

विJश्चन सायन्सचे वि�द्याथ\, ज्यांनी त्याच्या पत्रापासून सरुु�ा� केली आहे आवि� आत्म्याविश�ाय यशस्�ी होण्याचा वि�चार केला आहे, �े 
एक�र त्यांच्या वि�श्वासाचे जहाज खराब कर�ील विकं�ा ददुx�ाने द:ु खी हो�ील.

10.   140 : 8-13, 16-18

आप� दै�ी स्�रूप समजून घे�ो आवि� शरीरा�र स्�ाविभमानाचा संघष, करी� नाही, �र आपल्या दे�ाच्या संपत्तीचा आनंद घे� आहो� 
म्ह�ून आप� त्याचे अनकुर� कर�ो आवि� त्याचे अनपुालन कर�ो. धम, मग मनाचा असेल �र डोक्याचा नाही.

आप� भौवि�क उपासना कर�े बंद केल्याप्रमा�ेच आप� आध्यावित्मकरिरत्या उपासना कर�ो. आध्यावित्मक श्रद्धा ही विJस्�ीत्�ाचा आत्मा आहे.

11.   118 : 10-12

यगु संपषु्टा� ये� आहे, पर�ंु सत्याचे हे खमीर कायमच काय,र� आहे. त्याने संपू�, चकुांचा नाश केला पाविहजे आवि� म्ह�ूनच मनषु्याच्या 
आध्यावित्मक स्�ा�ंत्र्या� विचर�ंनप�े गौरवि�ले जा�े.

12.   253 : 19-28

पाप विकं�ा आजारप�ाच्या वि�रोधा� योग्य �े प्रयत्न करण्यास वि�रोध करू शक� नाही, कार� �ी अंगभू� आवि� मूख,प�ाची आहे. �सेच, 
आप� स्��: ला आजार असल्याचा वि�श्वास असल्यास आप� शरीरा�र अडथळा न आ��ा हा चकुीचा वि�श्वास आवि� कृ�ी बदलू शक�ा.

पाप, रोग विकं�ा मतृ्यूच्या को�त्याही आ�श्यक�े�र वि�श्वास ठे�ू नका (हे �मु्हाला माविह� असलेच पाविहजे) की दे� कधीही �थाकविथ� 
भौवि�क कायद्याचे पालन करण्याची आ�श्यक�ा नस�े कार� असा को��ाही कायदा अविस्�त्त्�ा� नाही.

13.   119 : 29 (वि,श्चन)-6

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविIल्ड विJश्चन सायन्स चच,ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विMविस्टकल कोटेशन्स आवि� विJश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Mप्चस,मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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विJश्चन सायन्स आत्मा आवि� देहाचा विदस�ारा संबंध उलटा कर�ो आवि� शरीरास मनाला प्रदीघ, बन��े. अशाच प्रकारे हे मनषु्याकडे आहे, जो 
वि�श्रां�ीच्या मनाचा नम्र से�क आहे, जरी हे जा��े मया,विद� नस�े. पर�ंु आत्मा हे शरीरा� विकं�ा मनाने शरीरा� आहे हे कबूल करी� 
अस�ानाही आप� हे कधीही समज�ार नाही आवि� त्या मा�साला बवुिद्धमत्ते� समावि�ष्ट केले आहे. आत्मा, विकं�ा आत्मा, दे� आहे, बदलू 
शक� नाही आवि� सना�न आहे; आवि� मनषु्य आत्मा, दे�ाबरोबर एकरूप हो�ो आवि� प्रवि�विबंविब� कर�ो कार� मा�ूस ही दे�ाची प्रवि�मा आहे.

14.   223 : 3-12

विज�क्या ल�कर विकं�ा नं�र आप� हे विशकू की मनषु्याच्या मया,दी� क्षम�ेचे Iळ त्या आत्म्या� न बदल�ा, आत्म्याऐ�जी शरीरा� राह�ा� या
भ्रमा�ून बना�ट बन�ा�.

प्रकर� आत्मा व्यक्त कर� नाही. दे� असीम स�,व्यापी आत्मा आहे. जर आत्मा स�, काही आहे आवि� स�,त्र आहे, �र काय आवि� कोठे आहे? 
लक्षा� ठे�ा सत्य चकुण्यापेक्षा मोठे आहे आवि� त्याहूनही मोठे आप� कमी करू शक� नाही. आत्मा आत्मा आहे आवि� आत्मा शरीरापेक्षा महान 
आहे.

15.   60 : 29-6

आत्म्याला मान�जा�ीला आशी�ा,द देण्यासाठी असीम संसाधने आहे� आवि� जर आत्मामध्ये शोध घे�ला �र आनंद अविधक सहज�ेने प्राप्त होईल 
आवि� आपल्या पाळण्या� अविधक सरुविक्ष� होईल. के�ळ उच्च आनंद घे�ल्यामळेुच अमर मा�साची इच्छा पू�, होऊ शक�े. आप� �ैयविक्तक 
ज्ञानाच्या मया,दे� सखुाचे ��,न करू शक� नाही. इंवि}यांना �ास्�वि�क आनंद विमळ� नाही.

मान�ी आपलुकीच्या चांगल्या गोष्टींमध्ये �ाइटा�र चढ�ा चढ�ा अस�े आ�श्यक आहे आवि� प्राण्या�र आध्यावित्मक अस�े आ�श्यक आहे विकं�ा 
आनंद कधीही विजंकला जा�ार नाही.

16.   125 : 12-16

मान�ी वि�चार जागरूक �ेदना आवि� �ेदनारविह�, द:ु ख आवि� आनंद यासारख्या एका टप्प्या�ून दसुऱ् या टप्प्या� बदल�ा� - भी�ीपासून 
आशेपय̀� आवि� वि�श्वासापासून समजून घेण्यापय̀�, दृश्य प्रकट शे�टी मनषु्य भौवि�क शास्त्राद्वारे नव्हे �र आत्म्याने विनयंवित्र� केला जाईल.

दैविनक कत/व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ/ना

दररोज प्राथ,ना कर�े हे या चच,मधील प्रत्येक सदस्याचे क�,व्य असेलः "�झेु राज्य ये;" माझ्यामध्ये दै�ी सत्य, जी�न आवि� प्री�ी
यांचे राज्य स्थाविप� व्हा�े आवि� माझ्यापासून स�,  पापां�र राज्य करु द्या; आवि� �झेु शब्द स�,  मान�जा�ीचे स्नेह समदृ्ध करु आवि� त्यांच्या�र
राज्य करु दे!

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविIल्ड विJश्चन सायन्स चच,ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विMविस्टकल कोटेशन्स आवि� विJश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Mप्चस,मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�षय — आत्मा आवि� शरीर

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

�तूे � कृतींचा विनयम

द मदर चच,च्या सदस्यांच्या हे�ू विकं�ा कृ�ीबद्दल �ैरभा� विकं�ा के�ळ �ैयविक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. वि�ज्ञाना� दै�ी प्रेम एकट्याने
मा�सा�र राज्य कर�े; आवि� एक विJश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमा� गोड सवुि�धांना प्रवि�विबंविब� कर�े, पापाची विनंदा कर�े, खरा बंध�ुा, दानशूरप�ा आवि�
क्षमा  यामध्ये. या  चच,मधील  सदस्यांनी  दररोज  स�,  प्रकारच्या  �ाईटापासून  �ाचलेले,  भवि�ष्य  सांगण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  विनंदा
करण्यापासून, समपुदेशना�ून, प्रभा� पाडण्यापासून विकं�ा चकुीच्या मागा,ने प्रभावि�� होण्यापासून �ाचण्यासाठी प्राथ,ना करा�ी.

चच, मॅन्यअुल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत/व्याची सतक/ ता

आMमक मानविसक सूचनेवि�रूद्ध दररोज स्��: चा बचा� कर�े, आवि� दे�, त्याचा ने�ा आवि� मान�जा�ीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्य्ा
वि�सर�े विकं�ा दलु,क्ष कर�े हे या चच,मधील प्रत्येक सदस्याचे क�,व्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच, मॅन्यअुल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविIल्ड विJश्चन सायन्स चच,ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विMविस्टकल कोटेशन्स आवि� विJश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Mप्चस,मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


