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रवि��ारी ऑगस्ट 7, 2022

वि�षय — आत्मा

सोनेरी मजकूर:  1 योहान 4: 1

"वि�य मिमत्रांनो, �त्येक संदेष्ट्याचा आत्म्या�र वि�श्वास ठे�ण्याची स�य ला�ून घेऊ नका. त्याऐ�जी नेहमी त्या
आत्म्यांचीपरीक्षा करा � ते दे�ापासून आहेत का ते पाहा. मी हे तमु्हांला सांगतो कारण जगात पुष्कळ खोटे

संदेष्टे विनघालेआहेत."

उत्तरदायी �ाचन: 1 योहान 4: 2-6

2 अशा �कारे तमु्ही दे�ाचा आत्मा ओळखू शकता: �त्येक संदेष्ट्याचा आत्मा जो कबूल करतो की, येशू 
ख्रि:स्त याजगात मान�ी रुपात आला. तो दे�ापासून आहे.

3 आणिण �त्येक संदेष्ट्याचा आत्मा जो येशूवि�षयी कबुली देत नाही तोदे�ापासून नाही. अशी व्यक्ति? 
म्हणजे ख्रि:स्तवि�रोधी होय. ज्याच्या येण्यावि�षयी तुम्ही ऐकले आहे. तो अगोदरच जगात आलाआहे.

4 माझ्या मुलांनो, तमु्ही दे�ाचे आहात, म्हणून तुम्ही ख्रि:स्तवि�रोध्याच्या अनुयायांना जिजंकले आहे, कारण 
जगामध्येजो सैतान आहे त्याच्यापेक्षा जो तुमच्यामध्ये आहे तो महान दे� आहे.

5 ते लोक म्हणजे ख्रि:स्ताचे शत्रू जगाचे आहेतयासाठी की ते जगापासूनच्या गोष्टी बोलतात � जग त्यांचे 
ऐकते.

6 पण आम्ही दे�ाचे आहोत. जो दे�ाला ओळखतो तोआपले ऐकतो. परंतु जो दे�ाचा नाही तो आपले 
ऐकत नाही. अशा रीतीने सत्य �कट करणारा आत्मा आणिण लोकांना दूरनेणारा आत्मा कोणता हे 
आपण ओळखू शकतो.

धडा उपदेश

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रि:श्चन सायन्स चचPने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि:श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चसPमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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बायबल पासून

1. ईयोब 32: 8 (तेथे)

8 ... दे�ाचा आत्मा लोकांना शहाणे करतो. त्या स�Pशक्ति?मान दे�ाचा ‘विन:श्वास’ लोकांना समजण्यास 
मदत करतो.

2. यूहन्ना 4: 23 (समय), 24

23 ... असा काळ येत आहे की, खरे उपासक आत्म्याने � खरेपणाने विपत्याची उपालना करतील. तशी �ेळ 
आता आलेली आहे. आणिण तशाच �कारचे उपासक विपत्याला पाविहजेत.

24 दे� आत्मा आहे. म्हणून त्याच्या उपासकांनी आत्म्याने � खरेपणाने त्याची उपासना केली पाविहजे.

3. 1 करिरंथकरांस 3: 16-19, 23

16 तमु्ही दे�ाचे मंदिदर आहात आणिण दे�ाचा आत्मा तमुच्यामध्ये राहतो हे तुम्हांला माहीत नाही काय?
17 जर कोणी दे�ाच्या मदंिदराचा नाश करतो तर दे� त्याचा नाश करील. कारण दे�ाचे मदंिदर पवि�त्र आहे 

आणिण ते तुम्ही आहात.
18 कोणीही स्�त:ला Lस�ू नये. जर कोणी स्�त:ला या जगाच्या दृविष्टकोणानुसार शहाणा समजत असेल 

तर त्याने खरोखर ज्ञानी होण्यासाठी मूखP व्हा�े.
19 कारण या जगाचे ज्ञान दे�ाच्या दृष्टीने मूखPपणाचे आहे. असे क्तिलविहले आहे, दे� शहाण्यांना हुशारीमध्ये 

पकडतो.
23 तमु्ही ख्रि:स्तामध्ये आहात आणिण ख्रि:स्त दे�ाचा आहे.

4. मत्तय 4: 23

23 येशू गालील �ांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन क्तिशकवि�ले � स्�गाPच्या राज्याची 
सु�ाताP सांविगतली. येशूने लोकांचे स�P रोग � दुखणी बरी केली.

5. मत्तय 5: 1 (से 1st :), 2

1 आणिण येशूने तेथे पुष्कळ लोक पाविहले. म्हणून येशू डोंगरा�र गेला.
2 आणिण त्याने त्यांना क्तिशकवि�ण्यास सरु�ात केली. तो म्हणाला.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रि:श्चन सायन्स चचPने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि:श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चसPमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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6. मत्तय 7: 15-23

15 खोट्या संदेष्ट्यावि�षयी सा�ध असा. ते गरीब मेंढराचे रूप घेऊन तुमच्याकडे येतात. पण �त्यक्षात ते 
Tूर लाडंग्यांसारखे आहेत.

16 त्यांच्या करणी�रून तुम्ही त्यास ओळखाल. ज्या�माणे काटेरी झाडाला द्राक्षे लागत नाहीत, किकं�ा 
रिरंगणीच्या झाडाला अंजिजरे येत नाहीत, त्याच�माणे �ाइटाला चांगले Lळ येत नाही.

17 �त्येक चांगले झाड चांगली Lळे देते, पण �ाईट झाड �ाईट Lळे देते.
18 चांगल्या झाडाला �ाईट Lळे येणार नाहीत, आणिण �ाईट झाडाला चांगली Lळे येणार नाहीत.
19 जे झाड चांगले Lळ देत नाही ते तोडण्यात येते � अग्नीत टाकले जाते.
20 म्हणून अशा धोकेबाज लोकांना तुम्ही त्यांच्या Lळां�रून ओळखाल.
21 जो कोणी मला �र�र �भु, �भु म्हणतो, तो �त्येक जण स्�गPच्या राज्यात जाईलच असे नाही तर माझ्या

स्�गाPतील विपत्याच्या इच्छे�माणे जो �ागेल तोच स्�गाPच्या राज्यात जाईल.
22 त्या दिद�शी मला अनेक जण म्हणतील, ‘हे �भु, आम्ही तुझ्या ना�ाने भूते काढली � तुझ्या ना�ाने 

पुष्कळ चमत्कार केले.
23 तेव्हा मी त्यांना स्पष्ट सांगेन की, मी तुम्हांला ओळखत नाही. अहो दुराचार करणाऱ्यांनो, माझ्यापासून 

चालते व्हा.

7. मत्तय 10: 26

26 म्हणून त्यांना णिभऊ नका, कारण उघडे होणार नाही असे काही झाकलेले नाही आणिण कळणार नाही 
असे काही गुप्त नाही.

8. इब्री लोकांस 4: 12

12 कारण दे�ाचे �चन जिज�ंत आणिण कायP करणारे आहे आणिण कोणत्याही दुधारी तर�ारीपेक्षा अमिधक 
धारदार आहे. ते आपला आत्मा, जी�, सांधे, आणिण मज्जा यांना भेदून आरपार जाणारे आहे. ते 
अंत:करणाचे वि�चार � कल्पना यांचे परीक्षक असे आहे.

9. लूक 8: 40, 43-48

40 नंतर जेव्हा येशू परत आला तेव्हा लोकांनी त्याचे स्�ागत केले, कारण ते स�P त्याची �ाट पाहत 
होते.

43 आणिण एक स्त्री तेथे होती. वितला बारा �षs र?स्रा� होत होता. वितच्याकडे जे काही पैसे होते ते स�P 
वितने �ैद्यांसाठी खचP केले पण कोणीही वितला बरे करु शकले नाही.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रि:श्चन सायन्स चचPने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि:श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चसPमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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44 ती त्याच्या मागोमाग आली. � वितने त्याच्या �स्त्राच्या टोकाला स्पशP केला आणिण ताबडतोब वितचा 
र?स्रा� थांबला.

45 मग येशू म्हणाला, मला कोणी स्पशP केला? ते स�P जण नाकारीत असताना पेत्र म्हणाला, स�P जण 
आपल्याभो�ती गदv करीत आहेत आणिण तमु्हांला चेंगरीत आहेत.

46 परंतु येशू म्हणाला, कोणी तरी मला स्पशP केला आहे. कारण मला माहीत आहे की, माझ्यातून 
शक्ति? विनघाली आहे.

47 आपण येशूच्या नजरेतून सुटू शकणार नाही हे जेव्हा त्या स्त्रीने पाविहले तेव्हा ती थरथर कांपत 
आली आणिण त्याच्या पाया पडली. तेथे वितने स�P लोकांसमोर आपण त्याला का स्पशP केला � 
आपण कसे बरे झालो ते सावंिगतले.

48 तेव्हा तो वितला म्हणाला, मुली, तुझ्या वि�श्वासाने तुला बरे केले आहे. शांतीने जा.

10. 1 करिरंथकरांस 2: 9-14

9 परंतु ज्या�माणे पवि�त्र शास्त्र म्हणते, डोळ्यांनी पाविहले नाही, कानांनी ऐकले नाही, आणिण मनुष्याच्या 
अंत:करणाने जे उपजवि�ले नाही, ते दे�ाने त्याच्या�र �मे करणाऱ्यांसाठी तयार केले आहे.

10 परंतु दे�ाने ते आत्म्याच्या द्वारे आपणांस �कट केले आहे. कारण आत्मा हा �त्येक गोष्टीचा शौध घेतो, 
ए�ढेच नव्हे तर तो दे�ाच्या सखोलतेच्या गुप्ततेचाही शोध घेतो.

11 कारण मनुष्याच्या आत्म्याक्तिश�ाय त्या मनषु्याच्या गोष्टी ओळखणारा दुसरा कोण मनषु्य आहे? 
या�माणेच दे�ाच्या आत्म्याक्तिश�ाय दे�ाचे वि�चार कोणीच ओळखू शकत नाही.

12 परंतु आम्हांला जगाचा आत्मा मिमळाला नाही, तर दे�ापासूनचा आत्मा मिमळाला आहे. यासाठी की, 
दे�ाने ज्या गोष्टी Lुकट दिदल्या आहेत त्यांचे आम्हांला ज्ञान व्हा�े.

13 मान�ी ज्ञानाने क्तिशकवि�लेल्या शब्दांनी आम्ही या गोष्टी सांगत नाही, तर आत्म्याने क्तिशकवि�लेल्या शब्दांनी,
आध्यात्मित्मक शब्द उपयोगात आणून आध्यात्मित्मक गोष्टींचे स्पष्टीकरण करतो.

14 स्�ाभावि�क मनुष्य दे�ाच्या आत्म्याने �गट झालेल्या गोष्टी ग्रहण करीत नाही. कारण त्या त्याला 
मूखPपणाच्या आहेत. आणिण त्या त्याला समजत नाहीत, कारण त्यांची आध्यात्मित्मक रिरतीने पारख केली 
जाते.

11. 2 करिरंथकरांस 6: 14-18

14 जे तुमच्या बरोबरीचे नाहीत त्यांच्याबरोबर एका जु�ाखाली एकत्र येऊ नका. नाहीतर नीवितमान � 
दुष्टपणा यात काय Lरक उरला? किकं�ा �काश � अंधार यात कोणते साम्य आहे?

15 ख्रि:स्त आणिण बक्तिलयालयांचा सलोखा कसा होणार? वि�श्वासणाऱ्याचा अवि�श्वासणाऱ्या बरोबर काय 
सारखेपणा आहे?

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रि:श्चन सायन्स चचPने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि:श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चसPमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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16 दे�ाचे मंदिदर आणिण मूर्तितं यांच्या मान्यता एक कशा असतील? कारण आम्ही जिज�ंत दे�ाचे मंदिदर आहोत, 
ज्या�माणे दे�ाने म्हटले आहे: मी त्यांच्याबरोबर राहीन, आणिण त्यांच्याबरोबर चालेन, मी त्यांचा दे� 
होईन आणिण ते माझे लोक होतील.

17 म्हणून त्यांच्यामधून बाहेर या आणिण स्�त:ला त्यांच्यापासून �ेगळे करा. �भु म्हणतो, अशुद्ध �स्तूला 
स्पशP करु नका, आणिण मी तुम्हांला स्�ीकारीन.

18 मी तुम्हांला विपता असा होईन, तमु्ही माझी मुले � कन्या व्हाल, असे स�PसमथP �भु म्हणतो.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 586 : 15-17

LमाPमेंट. आध्यात्मित्मक समज; सत्य आणिण त्रुटी, आत्मा आणिण तथाकक्तिथत पदाथP यांच्यातील सीमांकनाची
�ैज्ञाविनक रेषा.

2. 505 : 7-8, 16-7

अध्यात्मित्मक समज, ज्याद्वारे मान�ी संकल्पना, भौवितक भा�ना, सत्यापासून वि�भ? होते, हे आकाश आहे.

आत्मा अशी समज देतो जी चेतना �ाढ�ते आणिण स�P सत्याकडे नेते. स्तोत्रकताP म्हणतो: "उंची�र असलेला 
�भू अनेक पाण्याच्या आ�ाजापके्षा, होय, समदु्राच्या लाटांपेक्षा अमिधक सामर्थ्ययP�ान आहे." अध्यात्मित्मक ज्ञान 
म्हणजे अध्यात्मित्मक चांगुलपणाचे आकलन. समजून घेणे ही �ास्तवि�क आणिण अ�ास्त� यांच्यातील 
सीमांकनाची रेषा आहे. अध्यात्मित्मक समज मन, — जी�न, सत्य आणिण �ेम — उलगडते — आणिण ख्रि:श्चन 
वि�ज्ञानामध्ये वि�श्वाचा अध्यात्मित्मक पुरा�ा देत, दै�ी भा�ना �दर्शिशंत करते.

हे आकलन बौजिद्धक नाही, वि�द्वानांच्या �ाप्तीचा परिरणाम नाही; हे स�P गोष्टींचे �ास्त� आहे. दे�ाच्या कल्पना 
अमर, अखंड आणिण अनंत �वितकिबंविबत करतात. नश्वर, चुकीचे आणिण मयाPदिदत हे मान�ी वि�श्वास आहेत, जे 
त्यांच्यासाठी एक अशक्य कायP आहे, जे खोटे आणिण खरे यांच्यातील Lरक आहे. मूळ �स्तू पूणPपणे णिभन्न 
आहेत त्या मूळ �वितकिबंविबत करत नाहीत. म्हणून पदाथP, आत्म्याचे �वितकिबंब नसून, �ास्तवि�क अत्मिस्तत्� नाही. 
समजून घेणे हा दे�ाचा एक गुण आहे, जो ख्रि:श्चन वि�ज्ञानाला कल्पनेपासून �ेगळे करतो आणिण सत्याला अंवितम
बन�तो.

3. 93 : 2-7

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रि:श्चन सायन्स चचPने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि:श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चसPमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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येशूची आठ�ण करा,  ज्याने  ज�ळज�ळ एकोणीस शतकांपू�� आत्म्याच्या सामर्थ्ययाPचे  �दशPन केले आणिण
म्हटले, "जो माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो, मी जी कायs करतो तो देखील करील," आणिण ज्याने असेही म्हटले होते,
"पण �ेळ येत आहे,  आणिण आता आहे,  जेव्हा  खरे  उपासक आत्म्याने  आणिण सत्याने  विपत्याची  उपासना
करतील."

4. 94 : 1-6

येशूने क्तिशक�ले पण एक दे�, एक आत्मा, जो मनुष्याला स्�तःच्या �वितमेत आणिण �वितरूपात बन�तो - 
आत्म्याचा, पदाथाPचा नाही. मनषु्य असीम सत्य, जी�न आणिण �ेम �वितकिबंविबत करतो. अशा�कारे समजले 
जाणारे मनुष्याचे स्�रूप, पवि�त्र शास्त्रात �ापरल्या�माणे "�वितमा" आणिण "समानता" या शब्दांद्वारे सूमिचत 
केलेले स�P समावि�ष्ट आहे.

5. 85 : 15-24

असे नोंद�ले गेले आहे की येशू, जेव्हा तो एकदा त्याच्या वि�द्यार्थ्यया�सोबत ��ास करत होता, तेव्हा "त्यांचे वि�चार
माविहत होते," - ते �ैज्ञाविनकदृष्ट्या �ाचा. त्याच�माणे त्याने रोग ओळखले आणिण आजारी लोकांना बरे केले. 
त्याच पद्धतीनंतर, विहबू्र संदेष्ट्यांनी महान क्षणाच्या घटनांचे भाकीत केले होते. आमच्या गुरुने या सामर्थ्ययाPच्या 
कमतरतेला Lटकारले जेव्हा तो म्हणाला: "अहो ढोंगी लोक! तमु्ही आकाशाचा चेहरा ओळखू शकता; परंतु 
तमु्ही काळाची मिचन्हे ओळखू शकत नाही का?"

ज्यू आणिण परराष्ट्रीय दोघांनाही तीव्र शारीरिरक सं�ेदना असतील, परंतु नश्वरांना आध्यात्मित्मक ज्ञानाची 
आ�श्यकता असते.

6. 86 : 1-9

येशूने एकदा वि�चारले, "मला कोणी स्पशP केला?" ही चौकशी के�ळ शारीरिरक संपकाPमुळेच होत असेल असे
मानून, त्याच्या क्तिशष्यांनी उत्तर दिदले, "समदुाय तुझ्या�र जमा आहे." इतरां�माणेच येशूला माविहत होते की ते 
काही Lरक पडत नाही, परंतु नश्वर मन आहे, ज्याच्या स्पशाPने मदतीची मागणी केली होती. त्याची पनु्हा 
चौकशी केल्या�र त्याला एका आजारी मविहलेच्या वि�श्वासाने उत्तर मिमळाले. या मानक्तिसक कॉलची त्याची 
त्�रीत भीती त्याच्या अध्यात्मित्मकतेचे मिचत्रण करते. क्तिशष्यांच्या या गैरसमजुतीने त्यांची भौवितकता उघड 
झाली.

7. 428 : 8-14

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रि:श्चन सायन्स चचPने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि:श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चसPमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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खोट्या वि�श्वासाचा आणिण भौवितक पुराव्यांचा वि�चार काढून टाकणे जेणेकरून अत्मिस्तत्�ाची आध्यात्मित्मक तर्थ्यये 
�कट होतील - ही एक मोठी �ाप्ती आहे ज्याद्वारे आपण खोटे दूर करू आणिण सत्याला स्थान देऊ. अशा�कारे 
आपण मंदिदर किकं�ा शरीराची सत्यात स्थापना करू शकतो, "ज्याचा विनमाPता आणिण विनमाPता दे� आहे."

8. 451 : 2-4

ख्रि:श्चन शास्त्रज्ञांनी भौवितक जगातून बाहेर पडण्यासाठी आणिण �ेगळे होण्यासाठी �ेविषतांच्या आदेशाच्या सतत 
दबा�ाखाली जगले पाविहजे.

9. 95 : 5-11

पॉल म्हणाला, "आध्यात्मित्मक वि�चार करणे हे जी�न आहे." आपण आपल्या अध्यात्माच्या �माणात, सत्य 
आणिण �ेमा�ती आपली विनष्ठा या �माणात दे� किकं�ा जी�नाकडे जातो; आणिण त्या �माणात आपल्याला स�P 
मान�ी गरजा माविहत आहेत आणिण आपण आजारी आणिण त्यांना बरे करण्याच्या हेतूने पाप करणाऱ्यांचा 
वि�चार ओळखण्यास सक्षम आहोत. कोणत्याही �कारची चूक दे�ाच्या विनयमापासून लपून राहू शकत नाही.

10.   98 : 8-14

ख्रि:श्चन धमाPच्या वि�ज्ञानाचा भौवितक युगाद्वारे चुकीचा अथP ला�ला जातो, कारण तो आत्म्याचा उपचार करणारा 
�भा� आहे (आत्माचा नाही) जो भौवितक इदंिद्रयांना समजू शकत नाही, - जे के�ळ आध्यात्मित्मक-सहयोगी 
ओळखले जाऊ शकते. पंथ, क्तिसद्धांत आणिण मान�ी गृहीतके ख्रि:श्चन वि�ज्ञान व्य? करत नाहीत; खूप कमी ते 
दाख�ू शकतात.

11.   97 : 5-7, 13-25

�त्यक्षात, जिजतक्या ज�ळून त्रटुी सत्याचे अनुकरण करते आणिण तथाकक्तिथत पदाथP त्याच्या सार, नश्वर मनाशी 
साम्य साधते, विततकी अमिधक नपुंसक त्रटुी वि�श्वास म्हणून बनते. … खोट्या वि�श्वासाची सीमा न ओलांडता 
सत्याच्या ज�ळ जाते जिजथे, दै�ी �ेमाने नष्ट झाल्या�र, तो एक भ्रमही राहून थांबतो, जिजतका जास्त तो 
वि�नाशासाठी बनतो. वि�श्वास जिजतका अमिधक भौवितक विततका विततका वितची चूक अमिधक स्पष्ट होईल, जोपय�त 
दै�ी आत्मा, त्याच्या कायPक्षेत्रात स��च्च, स�P गोष्टीं�र �भुत्� मिमळ�तो आणिण मनषु्य त्याच्या मूळ अत्मिस्तत्�ात 
असलेल्या आत्म्याच्या �वितमेत सापडतो.

स�ाPत वि�स्तृत तर्थ्यये स्�तःच्या वि�रुद्ध स�ाPत खोटेपणा माडंतात, कारण ते कव्हरमधून त्रुटी आणतात. सत्य 
बोलण्यासाठी धैयP लागते; कारण उच्च सत्याने वितचा आ�ाज उंचा�ला आहे, जोपय�त त्याचा अस्पष्ट आ�ाज 
कायमचा वि�स्मृतीत शांत होत नाही तोपय�त मोठ्याने ओरडणे चुकते.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रि:श्चन सायन्स चचPने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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12.   249 : 6-11

आपण आत्म्याच्या दै�ी उजsची अनुभूती घेऊ या, जी आपल्याला जी�नाच्या न�ीनतेमध्ये आणते आणिण 
कोणतीही नश्वर किकं�ा भौवितक श?ी नष्ट करू शकत नाही हे ओळखू. आपण दै�ी "असलेल्या श?ींच्या" 
अधीन आहोत याचा आनंद करूया. हे असण्याचे खरे वि�ज्ञान आहे. जी�नाचा इतर कोणताही क्तिसद्धांत किकं�ा 
दे�, भ्रामक आणिण पौराणिणक आहे.

13.   99 : 23-29

खऱ्या अध्यात्माचे शांत, मजबूत ��ाह, ज्याचे �कटीकरण आरोग्य, शुद्धता आणिण आत्मदहन आहे, मान�ी 
अनुभ�ाला अमिधक सखोल बन�ायला ह�े, जोपय�त भौवितक अत्मिस्तत्�ाच्या समजुतींना टक्कल पडलेले दिदसत 
नाही आणिण पाप, रोग आणिण मतृ्यू देतात. दै�ी आत्म्याच्या �ैज्ञाविनक �दशPनासाठी आणिण दे�ाच्या अध्यात्मित्मक, 
परिरपूणP मनुष्यासाठी मिचरंतन स्थान.

14.   393 : 12-15

चांगल्या वि�परीत असलेल्या स�P गोष्टींचा �वितकार करण्यासाठी आत्म्याच्या बळा�र उठा. दे�ाने माणसाला 
यासाठी सक्षम बन�ले आहे, आणिण दै�ीपणे मान�ाला दिदलेली क्षमता आणिण सामर्थ्ययP याला काहीही कमी करू 
शकत नाही.

दैविनक कतPव्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची �ाथPना

दररोज �ाथPना करणे हे या चचPमधील �त्येक सदस्याचे कतPव्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण �ीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�P पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स�P मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रि:श्चन सायन्स चचPने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि:श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चसPमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचPच्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयक्ति?क आस?ीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी �मे एकट्याने माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रि:श्चन �ैज्ञाविनक �ेमात गोड सुवि�धांना
�वितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चचPमधील सदस्यांनी
दररोज स�P �कारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  �भा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागाPने  �भावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  �ाथPना
करा�ी.

चचP मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कतPव्याची सतकP ता

आTमक  मानक्तिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुलPक्ष करणे हे या चचPमधील �त्येक सदस्याचे कतPव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चचP मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________
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विTस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि:श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Tप्चसPमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


