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रवि��ारी ऑगस्ट 14, 2022

वि�षय — जी�

सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंवि�ता 23: 3

"तो त्याच्या ना�ाच्या भल्यासाठी माझ्या आत्म्याला न�ी शक्ती देतो. तो खरोखरच चांगला आ�े �े
दाख�ण्यासाठी तो मला, चांगुलपणाच्या मागा0ने नेतो."

उत्तरदायी �ाचन: स्तोत्रसंवि�ता 139: 1-10 

1 परमेश्वरा, तू माझी परीक्षा घेतलीस तुला माझ्याबद्दल स�0 का�ी मा�ीत आ�े.
2 मी केव्�ा बसतो आणिण केव्�ा उठतो ते तुला मा�ीत आ�े तुला माझे वि�चार खूप दुरुन�ी कळतात.
3 परमेश्वरा, मी कुठे जातो आणिण केव्�ा झोपतो ते तुला कळते. मी जे जे करतो ते स�0 तुला मा�ीत आ�े.
4 परमेश्वरा, मला काय म्�णायचे आ�े ते तुला माझे शब्द तोंडातून बा�ेर पडायच्या आधीच कळते.
5 परमेश्वरा, तू माझ्या सभो�ताली आ�ेस. माझ्या पुढे आणिण माझ्या मागे आ�ेस तू तुझा �ात �ळू�ारपणे 

माझ्या�र ठे�तोस.
6 तुला जे स�0का�ी मा�ीत आ�े त्याचे मला आश्र्चय0 �ाटते ते समजून घेणे मला खूप कठीण �ाटते.
7 मी जिजथे जातो वितथे वितथे तुझा आत्मा असतो. परमेश्वरा, माझी तुझ्यापासून सुटका ना�ी.
8 परमेश्वरा, मी जर स्�गा0त गेलो तर वितथे तू असतोस मी जर खाली मृत्यूलोकात गेलो तर वितथे �ी तू 

असतोस.
9 परमेश्वरा, मी जर पू�Fकडे, जिजथे सूय0 उग�तो वितथे गेलो तर वितथे �ी तू असतोस. मी जर पणिGमेकडे 

समदु्रा�र गेलोतर वितथे �ी तू असतोस.
10 वितथे�ी तुझा उज�ा �ात मला धरतो. आणिण तू मला �ाताने धरुन नेतोस.

धडा उपदेश

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLGन सायन्स चच0ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिLGन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Sप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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बायबल पासून

1. स्तोत्रसंवि�ता 103: 1-6, 13, 14 (ला ;), 15-22 

1 माझ्या आत्म्या परमेश्वराचा जयजयकार कर. माझ्या शरीराच्या प्रत्येक भागाला त्याच्या पवि�त्र ना�ाची 
स्तुती करु दे.

2 माझ्या आत्म्या, परमेश्वराचा जयजयकार कर आणिण तो खोखरच दयाळू आ�े �े वि�सरु नकोस.
3 दे�ा, आम्�ी केलेल्या स�0 पापांबद्दल क्षमा कर. तो आमचे स�0 आजार बरे करतो.
4 दे� थडग्यापासून आमचे आयुष्य �ाच�तो आणिण तो आम्�ांला प्रमे आणिण स�ानुभूती देतो.
5 दे� आम्�ाला खूप चांगल्या गोष्टी देतो. तो आम्�ाला गरुडासारखे परत तरुण बन�तो.
6 खी झाले आ�ेत त्यांना दे� न्याय देतो, त्यांच्यासाठी दे� न्याय आणतो.
13 �डील मुलांच्या बाबतीत जिजतके दयाळू असतात विततकाच दयाळू परमेश्वर त्याच्या भक्तांच्या बाबतीत 

असतो.
14 दे�ाला आमच्याबद्दल सारे का�ी मा�ीत असते. आम्�ी धुळीपासून विनमा0ण झालो आ�ोत �े दे�ाला 

मा�ीत आ�े.
15 आमचे आयुष्य कमी आ�े �े दे�ाला मा�ीत आ�े. त्याला मा�ीत आ�े की आम्�ी ग�ताप्रमाणे आ�ोत.
16 आम्�ी एखाद्या छोट्या रानJुलासारखे आ�ोत �े दे�ाला मा�ीत आ�े. ते Jूल ल�कर �ाढते. गरम �ारा 

�ा�ायला लागला की ते मरते आणिण थोड्याच �ेळात ते Jूल कुठे �ाढत �ोते ते देखील कुणी सांगू 
शकत ना�ी.

17 परंतु परमेश्वराने त्याच्या भक्तां�र ने�मीच प्रेम केले आणिण तो सदै� त्याच्या भक्तां�र प्रेम करीत रा�ाणार
आ�े. दे� त्यांच्या मुलांशी आणिण मुलांच्या मुलांशीदेखील चांगला �ागणार आ�े.

18 जे लोक दे�ाचा करार पाळतात त्यांच्याशी दे� चांगला असतो. जे त्याच्या आज्ञा पाळतात त्यांच्याशी दे�
चांगला असतो.

19 दे�ाचे सिसं�ासन स्�गा0त आ�े आणिण तो स�ाe�र राज्य करतो.
20 दे�दूतांनो, परमेश्वराची स्तुती करा. दे�दूतांनो, तमु्�ी दे�ाची आज्ञा पाळणारे सामर्थ्यय0�ान सैविनक आ�ात.

तमु्�ी दे�ाचे ऐकता आणिण त्याची आज्ञा पाळता.
21 परमेश्वराच्या सगळ्या सैन्यांनो दे�ाची स्तुती करा. तमु्�ी त्याचे से�क आ�ात. दे�ाला जे ��े ते तुम्�ी 

करा.
22 परमेश्वराने सगळीकडच्या स�0 �स्तू केल्या. दे� चराचरा�र राज्य करतो आणिण त्या सगळ्यांनी 

परमेश्वराची स्तुती केली पावि�जे. माझ्या आत्म्या परमेश्वराची स्तुती कर.

2. लूक 4: 14-21

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLGन सायन्स चच0ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिLGन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Sप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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14 मग आत्म्याच्या सामर्थ्यया0त येशू गालीलास परतला आणिण त्याच्यावि�षयीची बातमी सगळीकडे पसरली.
15 त्याने त्यांच्या सभास्थानात लिशकवि�ले, आणिण स�ाeनी त्याची स्तुवित केली.
16 मग तो नासरेथला गेला. जेथे तो ल�ानाचा मोठा झाला �ोता, आणिण शब्बाथ दिद�शी त्याच्या प्रथेप्रमाणे 

तो सभास्थानात गेला, तो �ाचण्यासाठी उभा रावि�ला,
17 आणिण यशया संदेष्ट्याचे पसु्तक त्याला देण्यात आले. त्याने ते पुस्तक उघडले आणिण जो भाग शोधून 

काढला, त्या दिठकाणी असे लिलवि�ले आ�े:
18 प्रभूचा आत्मा मज�र आ�े, कारण त्याने मला अणिभषेक केला आ�े, यासाठी की, गरिरबांना सु�ाता0 

सांगण्यासाठी बंदी�ान म्�णून नेलेल्यांस स्�ातंत्र्याची घोषणा करण्यासाठी, आंधळ्यांना दृविष्ट मिमळा�ी � 
त्यांनी बघा�े यासाठी, जुलूूम �ोणाऱ्यांची सुटका करण्यासाठी.

19 आणिण प्रभूच्या कृपेच्या �षा0ची घोषणा करण्यासाठी त्याने मला पाठवि�ले आ�े.
20 मग त्याने पुस्तक बंद केले आणिण से�काला परत दिदले � तो खाली बसला. सभास्थानातील प्रत्येक जण 

त्याच्याकडे रोखून पा�त �ोता.
21 त्यांने त्यांच्याशी बोलण्यास सुरु�ात केली: तुमच्या ऐकण्यामुळे आज �े शास्त्र�चन पूण0 झाले.

3. लूक 13: 10-17

10 शब्बाथ दिद�शी येशू एका सभास्थानात लिशक�ीत �ोता.
11 तेथे एक स्त्री �ोती, वितला अशुद्ध आत्म्याने अठरा �षF पांगळे केले �ोते. ती कुबडी �ोती � वितला सरळ 

उभे रा�ता येत नव्�ते.
12 येशूने वितला पावि�ले, त्याने वितला बोला�ले आणिण तो वितला म्�णाला, बाई, तुझ्या आजारापासून तू मुक्त 

झाली आ�ेस!
13 नंतर त्याने आपले �ात वितच्या�र ठे�ले आणिण ती तत्काळ सरळ झाली. आणिण ती दे�ाची स्तुवित करु 

लागली.
14 नंतर सभास्थानाचा अमिधकारी रागा�ला, कारण येशूने शब्बाथ दिद�शी वितला बरे केले �ोते. तो लोकांना 

म्�णाला, काम करण्यासाठी स�ा दिद�स आ�ेत म्�णून या स�ा दिद�सांमध्ये या � बरे व्�ा. पण शब्बाथ 
दिद�शी येऊन बरे �ोऊ नका.

15 येशूने त्याला उत्तर दिदले, आणिण म्�णाला. ढोंग्यांनो, तमु्�ांपैकी प्रत्येक जण त्याच्या बैलाला �ा गढ�ाला 
शब्बाथ दिद�शी त्याच्या दिठकाणाहून सोडून पाणी पाजायला घेऊन जात ना�ी का?

16 �ी तर अब्रा�ामाची कन्या आ�े. सैतानाने वि�ला अठरा �षF बांधून ठे�ले �ोते. ज्या बंधनात ती �ोती 
त्यापासून वितला शब्बाथ दिद�शी सोडवि�णे चूक �ोते काय?

17 तो असे म्�णाल्या�र जे त्याचा वि�रोध करीत �ोते त्यांना लाज �ाटली � त्याने ज्या अद्भतु गोष्टी केल्या 
�ोत्या त्यामुळे सगळा समुदाय आनंद करु लागला.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLGन सायन्स चच0ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिLGन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Sप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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4. मत्तय 10: 1, 5 (ला 3rd,), 8, 20, 28 (ला :), 29-31, 42

1 येशूने आपल्या बारा लिशष्यांना आपल्याज�ळ बोलावि�ले, आणिण त्याने त्यांना भुते घालवि�ण्याचा 
अमिधकार दिदला. तसेच प्रत्येक आजार � दुखणी बरे करण्याचा अमिधकार दिदला.

5 या बाराजणांना पुढील सूचना देऊन पाठवि�ण्यात आले. यहूदीतर लोकांमध्ये जाऊ नका � 
शोमरोनी लोकांच्या कोणत्या�ी नगरात प्र�ेश करू नका.

8 रोग्यांना बरे करा, मृतांना उठा�ा. कुष्ठरोग्यांना शुद्ध करा. भुते काढा, तमु्�ांला Jुकट मिमळाले आ�े 
म्�णून Jुकट द्या.

20 कारण बोलाणारे तमु्�ी नसून तुमच्या विपत्याचा आत्मा तुमच्याद्वारे बोलेल.
28 जे शरीराला �धतात पण आत्म्याचा �ध करू शकत ना�ीत त्यांना णिभऊ नका, तर त्यापके्षा 

आत्म्याला � शरीराला जो मारू शकतो � नरकात टाकू शकतो त्याला भ्या.
29 दोन मिचमण्या एका पैशाला वि�कत ना�ीत का? तरी�ी तुमच्या विपत्याच्या इच्छेलिश�ाय त्यातील 

एक�ी जमिमनी�र पडणार ना�ी.
30 आणिण तुमच्या डोक्या�रचे केससुद्धा त्याने मोजलेले आ�ेत.
31 म्�णून घाबरु नका. पुष्कळ मिचमण्यांपेक्षा तुम्�ी अमिधक मौल्य�ान आ�ात.
42 मी तुम्�ांला खरे सांगतो की, जो कोणी लिशष्यांच्या ना�ाने या ल�ानातील एकाला के�ळ प्यालाभर 

थंड पाणी प्यायला देईल तो आपल्या प्रवितJळाला मुळीच मुकणार ना�ी.

5. 1 करिरंथकरांस 15: 51-54

51 पा�ा! मी तुम्�ांला एक र�स्यमय सत्य सांगत आ�े. आपण स�0 मरणार ना�ी. आपण स�0 बदलून जाऊ.
52 क्षणात, डोळ्यांची उघडझाप �ोते इतक्या ल�कर, जेव्�ा शे�टचा कणा0 �ाजेल, कारण कणा0 �ाजेल 

आणिण मेलेले अवि�नाशीपणात उठवि�ले जातील आणिण आपण जे अजून�ी जिज�ंत आ�ोत ते बदलून 
जाऊ.

53 कारण या वि�नाशी शरीराने अवि�नाशीपण धारण करा�े आणिण या मत्य0 शरीराने अमरत्� धारण केलेच 
पावि�जे.

54 जेव्�ा �े वि�नाशी शरीर अवि�नाशीपण धारण करील � �े मत्य0 शरीर अमरत्� धारण करील, तेव्�ा पवि�त्र 
शास्त्रात सावंिगतल्याप्रमाणे �ोईल.“वि�जयात मरण विगळले गेले आ�े.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 587 : 5-8
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दे�. म�ान मी आ�े; स�0ज्ञ, स�0 पा�णारा, स�0 काय0 करणारा, स�0ज्ञ, स�0-प्रमेळ आणिण शाश्वत; तत्त्�; मन; 
आत्मा; आत्मा; जी�न; सत्य; प्रमे; स�0 पदाथ0; बुजिद्धमत्ता.

2. 30 : 19-1

सत्याचा �ैयलिक्तक आदश0 म्�णून, ख्रिLस्त येशू रब्बीविनकल चूक आणिण स�0 पाप, आजार आणिण मृत्यू - सत्याचा 
आणिण जी�नाचा माग0 दाखवि�ण्यासाठी आला. �ा आदश0 येशूच्या संपूण0 परृ्थ्य�ी�रील कारविकद�त प्रदर्शिशंत झाला,
आत्मा आणिण भौवितक अथ0, सत्य आणिण चूक यांच्यातील Jरक दश0वि�तो.

जर आपण आत्म्याला विनयंत्रणात ठे�ण्यासाठी भौवितक इंदिद्रयांच्या चुकां�र पुरेसा वि�जय मिमळ�ला असेल तर 
आपण पापाचा वितरस्कार करू आणिण प्रत्येक मुख�टाखाली त्याचा विनषेध करू. के�ळ अशा प्रकारे आपण 
आपल्या शत्रूंना आशी�ा0द देऊ शकतो, जरी ते आपल्या शब्दांचा इतका अथ0 ला�त नसतील. आपण 
स्�तःसाठी विन�ड करू शकत ना�ी परंतु येशूने लिशक�लेल्या मागा0ने आपले तारण काय0 केले पावि�जे. नम्रता 
आणिण सामर्थ्यया0ने, तो गरिरबांना सु�ाता0 सांगताना आढळला.

3. 204 : 30-6

दे� पदाथा0त रा�तो �ी श्रद्धा स�0धम�य आ�े. आत्मा शरीरात आ�े, मन पदाथा0त आ�े आणिण चांगले 
�ाईटात आ�े, असे म्�णणारी चूक, ती न सांगणे आणिण अशा उच्चारांपासून थांबणे आ�श्यक आ�े; 
अन्यथा, दे� मान�तेपासून लपलेला रा�ील, आणिण मनुष्य पाप करीत आ�े �े जाणून न घेता पाप करतील, 
आत्म्याऐ�जी �स्तू�र वि�संबून रा�तील, लंगड्याने अडखळतील, दारूच्या नशेत पडतील, रोगाने ग्रासतील,
- �े स�0 त्यांच्या अंधत्�ामुळे, त्यांच्या खोट्यापणामळेु. दे� आणिण मनुष्य बद्दल भा�ना.

4. 70 : 12-9

दै�ी मन स�0 ओळखी राखते,  ग�ताच्या ब्लेडपासून तारेपयeत,  �ेगळ्या आणिण शाश्वत म्�णून.  प्रश्न आ�ेत:
दे�ाची ओळख काय आ�े? आत्मा म्�णजे काय? विनमा0ण झालेल्या �स्तूमध्ये जी� किकं�ा आत्मा असतो का?

का�ी�ी �ास्तवि�क आणिण शाश्वत ना�ी, -  आत्मा का�ी�ी ना�ी  -  परंतु दे� आणिण त्याची कल्पना.  �ाईटाला
�ास्त� नसते. ती व्यक्ती, स्थान किकं�ा �स्तू ना�ी, तर ती के�ळ एक श्रद्धा, भौवितक अथा0चा भ्रम आ�े.

स�0 �ास्तवि�कतेची ओळख,  किकं�ा कल्पना,  अनंतकाळ चालू रा�ते;  परंतु आत्मा,  किकं�ा स�ाeचे दै�ी तत्�,
आत्म्याच्या विनर्मिमंतीमध्ये ना�ी. आत्मा �ा आत्मा, दे�, सज0नशील, शालिसत, मया0दिदत स्�रूपाच्या बा�ेर असीम
तत्त्�ाचा समानाथ� आ�े, ज्याचे स्�रूप के�ळ प्रवितकिबंविबत करते.
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5. 467 : 1-23

प्रश्न. - आत्म्याच्या वि�ज्ञानाच्या मागण्या काय आ�ेत?

उत्तर द्या. - या वि�ज्ञानाची पवि�ली मागणी आ�े, "माझ्यापुढे तुला दुसरे दे� नसा�ेत." �ा मी आत्मा आ�े. म्�णून
आजे्ञचा अथ0 असा आ�े: तुमच्याकडे बुजिद्धमत्ता नसा�ी, जी�न नसा�े, पदाथ0 नसा�े, सत्य नसा�े, प्रमे नसा�े, 
परंतु जे आध्यात्मित्मक असते. दुसरा त्याच्यासारखाच आ�े, "तू तुझ्या शेजाऱ्या�र स्�तःसारखी प्रीती कर." �े 
पूण0पणे समजून घेतले पावि�जे की स�0 माणसांचे मन एकच आ�े, एकच दे� आणिण विपता आ�े, एकच जी�न, 
सत्य आणिण प्रेम आ�े. �ी �स्तुस्थिस्थती उघड झाल्या�र मान�जात प्रमाणानुसार परिरपूण0 �ोईल, युद्ध थांबेल 
आणिण माणसाचा खरा बंधुत्� प्रस्थाविपत �ोईल. इतर कोणते�ी दे� नसणे, त्याला माग0दश0न करण्यासाठी एक 
परिरपूण0 मन सोडून इतर कोणाकडे�ी न �ळणे, मनषु्य �े दे�ाचे स्�रूप आ�े, शुद्ध आणिण शाश्वत, ते मन आ�े 
जे ख्रिLस्तामध्ये देखील �ोते.

वि�ज्ञान आत्मा, आत्मा, शरीरात नसल्याप्रमाणे आणिण दे� मनषु्यात नसून मनुष्याद्वारे प्रवितकिबंविबत करतो. मोठे �े
कमीत असू शकत ना�ी. कमीत मोठे असू शकते �ा वि�श्वास �ी एक चूक आ�े जी आजारी आ�े. आत्म्याच्या 
वि�ज्ञानातील �ा एक अग्रगण्य मुद्दा आ�े, की तत्त्� त्याच्या कल्पनेत ना�ी. आत्मा, आत्मा, मनषु्यामध्ये मया0दिदत
ना�ी, आणिण कधी�ी पदाथा0त ना�ी.

6. 170 : 14-17

सत्याच्या मागण्या अध्यात्मित्मक आ�ेत आणिण मनाद्वारे शरीरापयeत पो�ोचतात. माणसाच्या गरजांचा उत्तम 
अथ0 सांगणारा म्�णाला: "तुमच्या जी�नाचा वि�चार करू नका, तमु्�ी काय खा�े किकं�ा काय प्या�े."

7. 259 : 6-14

दै�ी वि�ज्ञानात, मनषु्य �ी ईश्वराची खरी प्रवितमा आ�े. दै�ी स्�भा� ख्रिLस्त येशूमध्ये उत्तम प्रकारे व्यक्त केला 
गेला, ज्याने नश्वरां�र दे�ाचे खरे प्रवितकिबंब टाकले आणिण त्यांचे जी�न त्यांच्या गरीब वि�चार-मॉडेलच्या 
अनुमतीपके्षा उंच केले, - ज्या वि�चारांनी मनुष्याला पवितत, आजारी, पापी आणिण मरत आ�े. �ैज्ञाविनक अत्मिस्तत्� 
आणिण दै�ी उपचार याच्या ख्रिLस्तासारखी समज - वि�चार आणिण प्रात्यणिक्षकाचा आधार म्�णून - परिरपूण0 दे� 
आणिण परिरपूण0 मनुष्य - एक परिरपूण0 तत्त्� आणिण कल्पना समावि�ष्ट करते.

8. 210 : 11-18

आत्मा आणिण त्याचे गुणधम0 मनषु्याद्वारे कायमस्�रूपी प्रकट �ोतात �े जाणून, गुरुने आजारी लोकांना बरे 
केले, अंधांना दृष्टी दिदली, बवि�याeना ऐकले, लंगड्यांना पाय दिदले, अशा प्रकारे मान�ी मन आणिण शरीरा�र दै�ी 
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मनाची �ैज्ञाविनक विSया प्रकाशात आणली. आणिण आत्मा आणिण मोक्ष बद्दल अमिधक चांगली समज देणे. येशूने 
एकाच आमिधभौवितक प्रविSयेद्वारे आजार आणिण पाप बरे केले.

9. 301 : 17-32

जसा दे� �ा पदाथ0 आ�े आणिण माणूस �ा दै�ी प्रवितरूप आणिण प्रवितरूप आ�े, माणसाने इच्छा केली 
पावि�जे, आणिण प्रत्यक्षात के�ळ चांगल्याचा पदाथ0, आत्म्याचा पदाथ0 आ�े, का�ी Jरक ना�ी. मनषु्याकडे 
दुसरे कोणते�ी पदाथ0 किकं�ा मन आ�े �ा वि�श्वास अध्यात्मित्मक ना�ी आणिण पवि�ल्या आजे्ञचा भंग करतो, 
तुझा एक दे�, एक मन आ�े. मत्य0 मनुष्य स्�तःला भौवितक पदाथ0 �ाटतो, तर मनषु्य "प्रवितमा" (कल्पना) 
आ�े. भ्रम, पाप, रोग आणिण मतृ्यू भौवितक इदंिद्रयांच्या खोट्या साक्षीतून उद्भ�तात, जे अनंत आत्म्याच्या 
कें द्रस्थानी असलेल्या एका कलिथत दृष्टीकोनातून, मन आणिण पदाथा0ची उलटी प्रवितमा सादर करते आणिण 
स�0का�ी उलथापालथ करते.

�ा खोटारडेपणा आत्म्याला भौवितक स्�रूपातील एक अ�ास्त� विन�ासी आ�े आणिण मनषु्य आध्यात्मित्मक 
ऐ�जी भौवितक आ�े असे मानतो.

10.   280 : 25-30

योग्यरिरत्या समजले की, सं�ेदनशील भौवितक स्�रूप धारण करण्याऐ�जी, मनषु्याला सं�ेदना�ीन शरीर आ�े; 
आणिण दे�, मनषु्याचा आणिण स�0 अत्मिस्तत्�ाचा आत्मा, त्याच्या स्�त: च्या व्यलिक्तमत्त्�ात, सुसं�ादात आणिण 
अमरत्�ात शाश्वत असल्याने, मनषु्यामध्ये �े गुण प्रदान करतो आणिण कायम ठे�तो - मनाद्वारे, का�ी Jरक 
पडत ना�ी.

11.   477 : 22-26

आत्मा �ा मनुष्याचा पदाथ0, जी�न आणिण बुजिद्धमत्ता आ�े, जो �ैयलिक्तक आ�े, परंतु पदाथा0त ना�ी. आत्मा 
कधी�ी आत्म्यापके्षा कविनष्ठ का�ी�ी प्रवितकिबंविबत करू शकत ना�ी.

मनषु्य �ी आत्म्याची अणिभव्यक्ती आ�े.

दैविनक कत0व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी
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रोजची प्राथ0ना

दररोज प्राथ0ना करणे �े या चच0मधील प्रत्येक सदस्याचे कत0व्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्�ा�े आणिण माझ्यापासून स�0 पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स�0 मान�जातीचे स्ने� समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच0 मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

�ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच0च्या सदस्यांच्या �ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रिLGन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच0मधील सदस्यांनी
दररोज स�0 प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा0ने  प्रभावि�त  �ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ0ना
करा�ी.
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कत0व्याची सतक0 ता

आSमक  मानलिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल0क्ष करणे �े या चच0मधील प्रत्येक सदस्याचे कत0व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय �ोईल.
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_____________________

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLGन सायन्स चच0ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विSस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिLGन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Sप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.


