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वि�षय — आत्मा आणि� शरीर

सोनेरी मजकूर:  योहान 6: 27

"ऐविहक अन्न नाश पा�ते. म्ह�ून नाश पा��ाऱ्या अन्नासाठी कष्ट करु नका. परंतु जे अन्न कायम टि*कते आणि�
अनंतकाळचे जी�न देते, अशा अन्नासाठी तुम्ही कष्ट करा. मनषु्याचा पुत्र ते अन्न तुम्हांला देईल."

उत्तरदायी �ाचन: स्तोत्रसंविहता 107: 8, 9
स्तोत्रसंविहता 19: 7-11

8 परमेश्वराला त्याच्या प्रमेाबद्दल आणि� तो ज्या अद्भतु गोष्टी लोकांसाठी करतो त्याबद्दल धन्य�ाद द्या.
9 दे� तान्हेल्या आत्म्याचे समाधान करतो. दे� भुकेल्या आत्म्याला चांगल्या �स्तूंनी भरतो.
7 परमेश्वराची शिशक�� अवितशय योग्य आहे. ती दे�ाच्या लोकांना शक्ती देते. परमेश्वराच्या करारा�र 

वि�श्वास ठे��े शक्य आहे. त्यामुळे मूर्खE लोकांना शहा�े बनण्यास मदत होते.
8 परमेश्वराचे विनयम योग्य आहेत ते लोकांना सुर्खी करतात परमशे्राच्या आज्ञा चांगल्या आहेत त्या 

लोकांना जी�न जगण्याचा योग्य मागE दार्ख�तात.
9 परमेश्वराची भीती शुध्द आहे. ती अरं्खड सहन करा�ी लागेल. परमेश्वराचे विन�Eय चांगले आणि� 

योग्य आहेत. ते संपू�Eत बरोबर आहेत.
10 परमेश्वराची शिशक�� अवितशय शुध्द अशा सोन्यापेक्षा ही किकमंती आहे. ती मधाच्या पोळ्यातून 

मिमळ�ाऱ्या, शुध्द मधापके्षाही गोड आहे.
11 परमेश्वराच्या शिशक��ी नेत्याच्या से�काला इशारा टिदला. चांगल्या गोष्टींचे पालन केल्यामुळे चांगले 

फळ मिमळते.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिUश्चन सायन्स चचEने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विYस्टिस्*कल को*ेशन्स आणि� ख्रिUश्चन सायन्स *ेक्स्*बुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की *ू द स्क्रिस्Yप्चसEमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. यशया 55: 1-3

1 तहानलेल्यांनो, या आणि� पा�ी प्या. तुमच्याज�ळ पैसा नसला तरी काळजी करू नका. या आणि� 
पो*भर र्खा, प्या. अन्न आणि� मद्य ह्यासाठी पैसे पड�ार नाहीत.

2 जे र्खरोर्खरचे  अन्न नाही त्यासाठी पैसे �ाया का घालवि�ता? तमु्हाला ज्यापासून समाधान मिमळत 
नाही असे काम तमु्ही का करता? माझे लक्षपू�Eक ऐका म्ह�जे तुम्हाला चांगले अन्न मिमळेल. 
तुमच्या जी�ाला तृप्ती दे�ाऱ्या अन्नाचा आनंद तमु्हाला मिमळेल.

3 मी काय सांगतो ते लक्ष देऊन ऐका. म्ह�जे तमु्ही जगाल तुम्ही माझ्याकडे या. मी तुमच्याशी 
मिचरकालासाठी करार करीन. हा करार मी दा�ीदबरोबर केलेल्या करारासारर्खा असेल. मी 
दा�ीदला �चन टिदले होते की मी अरं्खड त्याच्या�र प्रमे करीन � त्याच्या�र वि�श्वास ठे�ीन. तमु्ही 
त्या करारा�र वि�श्वास ठे�ू शकता.

2. वियमEया 31: 14

14 मी याजकांना भरपूर अन्न देईन. मी टिदलेल्या चांगल्याचंुगल्या गोष्टींमळेु माझ्या लोकांचे समाधान होईल.
हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.

3. लूक 4: 1 (ला 1st,), 33-37

1 येशू पवि�त्र आत्म्याने पू�E भरुन यादgन नदीहून परतला. मग आत्म्याने त्याला अरण्यात नेले.
33 सभास्थानात एक मनषु्या होता, त्याच्यात अशुद्ध आत्मा होता.
34 तो मोठ्याने ओरडून म्ह�ाला,  हे नासरेथच्या येशू, तुला आमच्याकडून काय पाविहजे? तू आमचा नाश 

करा�यास आला आहेस काय? तू को� आहेस हे मला माहीत आहे: दे�ाचा पवि�त्र तोच तू आहेस.
35 येशूने त्याला द*ा�ले आणि� म्ह*ले, शांत राहा आणि� त्याच्यातून नीघ! तेव्हा त्या अशुद्ध आत्म्याने त्या 

मनषु्याला जमिमनी�र र्खाली ढकलले � त्या मा�साला काहीही इजा न करता तो बाहेर आला.
36 स�E ज� आश्चयEचविकत झाले � एकमेकांशी बोलू लागले, हे को�त्या प्रकारचे शब्द आहेत? अमिधकाराने 

आणि� सामर्थ्यायाEने तो अशुद्ध आत्म्यांना आज्ञा करतो � ते बाहेर येतात.
37 अशा प्रकारे त्या भागात त्याच्यावि�षयी सगळीकडे ही बातमी पसरली.
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4. लूक 12: 1 (ला 3rd,), 13 (एक)-24, 28-31

1 आणि� म्ह�ून हजारो लोकांचा समदुाय जमला होता. इतके लोक जमले होते की, ते एकमेकांना तडु�ू 
लागले, तेव्हा येशू प्रथम आपल्या शिशष्यांशी बोलला: “परुश्यांच्या र्खमिमरावि�षयी जपा, म्ह�जे जे ढोंग 
आहे त्यावि�षयी जपा.

13 नंतर लोकसमदुायातील एक ज� त्याला म्ह�ाला, गुरुजी, माझ्या भा�ाला �तन वि�भागून माझे मला 
द्यायला सांगा!

14 परंतु येशू त्याला म्ह�ाला, मनषु्या, मला तुमच्या�र मध्यस्थ किकं�ा न्यायाधीश म्ह�ून को�ी नमेले?
15 मग येशू त्यांना म्ह�ाला, सांभाळा आणि� स�E प्रकारच्या लोभापासून स्�त:ला दूर ठे�ा. कार� जेव्हा 

एर्खाद्या मा�साज�ळ त्याच्या गरजेपेक्षा अमिधक असते तेव्हा ती संपत्ती म्ह�जे त्याचे जी�न असे होत 
नाही.

16 नंतर त्याने त्यास एक बोधकथा सांविगतली: को�ा एका धन�ान मनुष्याच्या जमिमनीत फार उत्तम पीक 
आले.

17 तो स्�त:शी वि�चार करुन असे म्ह�ाला, मी काय करु, कार� धान्य साठ�ायला माझ्याकडे जागा नाही?
18 मग तो म्ह�ाला, मी असे करीन की धान्याची कोठारे पाडून मोठी बांधीन, मी माझे स�E धान्य � माल 

तेथे साठ�ीन.
19 आणि� मी माझ्या जिज�ाला म्ह�ेन, जिज�ा, तुझ्यासाठी पुष्कळ चांगल्या गोष्टी अनेक �षg पुरतील इतक्या 

आहेत. आराम कर, र्खा, पी आणि� मजा कर.
20 प� दे� त्याला म्ह�तो, मूर्खाE, जर आजा तू मेलास तर तू मिमळवि�लेल्या गोष्टी को�ाला मिमळतील?
21 जो को�ी स्�त:साठी संपत्ती जमा करतो परंतु दे�ाच्या दृष्टीने जो धन�ान नाही, अशा मनषु्यासाररे्ख हे 

आहे.
22 मग येशू त्याच्या शिशष्यांना म्ह�ाला, म्ह�ून मी तुम्हांस सांगतो, स्�त:च्या जी�नावि�षयी किकं�ा तमु्ही काय

र्खा�े यावि�षयी चिचंता करु नका. किकं�ा तुमच्या शरीरावि�षयी म्ह�जे को�ते कपडे घाला�ेत यावि�षयी 
चिचंता करु नका.

23 कार� अन्नापके्षा जी� आणि� कपड्यापेक्षा शरीर महत्त्�ाचे आहे.
24 का�ळ्यांचा वि�चार करा. ते पेरीत नाहीत � काप�ीही करीत नाहीत. त्यांना कोठार नाही � क�गीही 

नाही. तरीही दे� त्याचे पोष� करतो. पक्ष्यांपके्षा तमु्ही विकतीतरी मोल�ान आहात!
28 जर दे�ाने जे आज आहे � उद्या भट्टीत *ाकले जाईल अशा त्या रानातील ग�ताला असा पोशार्ख 

घातला आहे, तर तमु्ही जे अल्पवि�श्वासू त्या तमु्हांला तो विकतीतरी अमिधक (चांगला) पोशार्ख घाल�ार 
नाही काय!

29 आणि� तुम्ही काय र्खा�े � काय प्या�े यावि�षयी र्ख*प* करु नका. या गोष्टीवि�षयी चिचंता करु नका.
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30 कार� जगातील स�E लोक हे मिमळवि�ण्याची र्ख*प* करतात प� या गोष्टींची गरज तुम्हांला आहे, हे 
तुमच्या विपत्याला माहीत आहे.

31 त्याऐ�जी प्रथम त्याचे राज्य मिमळवि�ण्यासाठी झ*ा म्ह�जे याही गोष्टी तुम्हांला टिदल्या जातील.

5. मत्तय 10 : 28

28 जे शरीराला �धतात प� आत्म्याचा �ध करू शकत नाहीत त्यांना णिभऊ नका, तर त्यापके्षा आत्म्याला 
� शरीराला जो मारू शकतो � नरकात *ाकू शकतो त्याला भ्या.

6. मत्तय 16: 24-26

24 तेव्हा येशूने आपल्या शिशष्यांस म्ह*ले, जर को�ी माझ्या मागे येऊ इच्छिच्छत असेल तर त्याने स्�त:ला 
नाकारा�े आणि� आपला �धस्तंभ उचलून घ्या�ा � माझ्यामागे या�े.

25 कार� जो को�ी आपला जी� �ाच�ू इच्छिच्छतो तो त्याला गमा�ील प� जो माझ्याकरिरता आपला जी� 
गमा�ील तो त्याला मिमळ�ील.

26 जर मनुष्याने स�E जग मिमळवि�ले आणि� अनंतकाशिलक जी�न गमा�ले तर त्याला काय लाभ? किकं�ा 
मनषु्य आपल्या जिज�ाचा काय मोबदला देईल?

7. योहान 6: 31-33, 38, 40

31 अरण्यात आमच्या पू�Eजांनी दे�ाने टिदलेला मान्ना र्खाल्ला. पावि�त्र शास्त्रात असे शिलविहले आहे की, दे�ाने 
त्यांना स्�गाEतील भाकर र्खायाला टिदली.

32 येशू म्ह�ाला, मी तुम्हांला र्खरे सांगतो. मोशेने तुमच्या लोकांना स्�गाEतील भाकर टिदली नाही. माझा विपता
तमु्हांला र्खरी स्�ग~य भाकर देतो.

33 दे�ाची भाकर को�ती? दे�ाची भाकर म्ह�जे जो स्�गाEतून र्खाली उतरतो आणि� जगाला जी�न देतो, 
तोच ती भाकर.

38 मी स्�गाEतून र्खाली आलो, ते नेहमीच दे�ाच्या इच्छेप्रमा�े करण्यास आलो आहे. मला पाविहजे ते 
करायला मी आलो नाही.

40 पतु्राला पाहून त्याच्या�र वि�श्वास ठे��ाऱ्या प्रत्थेक व्यक्तीला अनंतकाळचे जी�न आहे. मी त्या 
व्यक्तीला शे�*च्या टिद�शी उठ�ीन, हेच माझ्या विपत्याल ह�े.

8. 2 करिरंथकरांस 5: 1, 6-8
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1 आता आम्हांला माहीत आहे की, जेव्हा जविगक घर ज्यामध्ये आम्ही राहतो, नष्ट झाले, तर आम्हाला 
दे�ापासून मिमळलेले अनंतकाळचे घर स्�गाEत आहे. ते मान�ी हातांनी बांधलेले नाही.

6 म्ह�ून आम्हांला नेहमीच वि�श्वास असतो आणि� माहीत असते की, जोपय�त आम्ही या शरीरात राहत 
आहोत, तोपय�त आम्ही प्रभुपासून दूर आहोत.

7 आम्ही वि�श्वासाने जगतो, जे बघतो त्याने
8 आम्हांला वि�श्वास आहे, मी म्ह�तो, आणि� शरीरापासून दूर राहण्याचे आम्ही पसंत करु. आणि� 

प्रभुसंगती राहू.

9. 1 थेस्सलनीकाकरांस 5: 23 (मी आणि�)

23 ... आणि� तुमचे स�E मनुष्या� म्ह�जे तुमचा आत्मा, जी� आणि� शरीर प्रभु येशू ख्रिUस्ताच्या 
आगमनाच्या �ेळी पू�Eप�े विनद�ष रार्खो.

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 477 : 22-29

आत्मा हा मनुष्याचा पदाथE, जी�न आणि� बुद्धी आहे, जो �ैयशिक्तक आहे, परंतु पदाथाEत नाही. आत्मा 
कधीही आत्म्यापके्षा विनकृष्ट काहीही प्रवितकिबंविबत करू शकत नाही.

मनषु्य ही आत्म्याची अणिभव्यक्ती आहे. जेव्हा त्यांनी एका वि�शिशष्ट संुदर तला�ाला "महान आत्म्याचे 
स्मिस्मत" म्ह*ले तेव्हा भारतीयांनी अंतर्निनंविहत �ास्त�ाची काही झलक पाविहली.

2. 209 : 5-9

मन, त्याच्या स�E रचना�ंर स��च्च आहे आणि� त्या स�ा��र शासन करते, त्याच्या स्�तःच्या कल्पना 
प्र�ालींचा मध्य सूयE आहे, त्याच्या स्�तःच्या स�E वि�शाल विनर्मिमंतीचे जी�न आणि� प्रकाश आहे; आणि� 
मनषु्य दै�ी मनाची उपनदी आहे. भौवितक आणि� नश्वर शरीर किकं�ा मन हा मा�ूस नाही.

3. 309 : 24-32

असण्याचे शास्त्र असे दशE�ते की अमयाEद आत्मा किकं�ा आत्मा मयाEटिदत शरीरात अस�े किकं�ा मनुष्याला 
त्याच्या विनमाEत्यापासून �ेगळे बुद्धी अस�े अशक्य आहे. अशा तथाकशिथत जी�नाचा अंत नेहमी मृत्यूमध्ये होतो 
तेव्हा सेंटि�य प्रा�ी किकं�ा भाजीपाल्याच्या जी�नासाररे्ख �ास्त� असू शकते असे समज�े ही एक स्�यंस्पष्ट चूक
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आहे. आयुष्य कधीच एका क्ष�ासाठी नाहीसे होत नाही. म्ह�ूनच ते कधीही संरचनात्मक किकं�ा सेंटि�य नसते 
आणि� ते कधीही शोषले जात नाही किकं�ा त्याच्या स्�तःच्या विनर्मिमंतीद्वारे मयाEटिदत नसते.

4. 478 : 3-8

नश्वरतेमध्ये तुमच्याकडे आत्म्याचा किकं�ा अमरत्�ाचा को�ता पुरा�ा आहे? नैसर्निगंक वि�ज्ञानाच्या 
शिशक��ुकीनुसार, मनषु्याने कधीही आत्मा किकं�ा आत्मा शरीर सोडताना किकं�ा त्यात प्र�ेश करताना 
पाविहलेले नाही. नश्वर वि�श्वासाच्या दाव्याशिश�ाय अंतमEनाच्या शिसद्धांताला को�ता आधार आहे?

5. 372 : 2-13

नश्वर शरीर हा के�ळ पदाथाEतील मनाचा चुकीचा नश्वर वि�श्वास आहे. ज्याला तमु्ही पदाथE म्ह�ता ते मळूत: 
विनराकर�ातील त्र*ुी, प्राथमिमक नश्वर मन, - मिमल्*नने "अराजक आणि� जुनी रात्र" अशी उपमा टिदली आहे. या 
नश्वर मनाबद्दल एक शिसद्धांत असा आहे की, त्याच्या सं�ेदना मा�साला पुनरुत्पाटिदत करू शकतात, रक्त, मांस
आणि� हाडे बन�ू शकतात. अस्मिस्तत्�ाचे वि�ज्ञान, ज्यामध्ये स�E काही दै�ी मन, किकं�ा दे� आणि� त्याची कल्पना 
आहे, या युगात अमिधक स्पष्ट होईल, परंतु पदाथE हे मनषु्याचे माध्यम आहे या वि�श्वासासाठी, किकं�ा मनुष्य 
त्याच्या स्�तःच्या मूतE वि�चारात प्र�ेश करू शकतो, स्�त: ला बांधून घेतो. त्याच्या स्�त: च्या वि�श्वास, आणि� 
नंतर त्याच्या बंध साविहत्य कॉल आणि� त्यांना दै�ी कायदा ना�.

6. 60 : 29-3

आत्म्याकडे अनंत संसाधने आहेत ज्याने मान�जातीला आशी�ाEद द्या�ा, आणि� आत्म्यामध्ये शोधल्यास आनदं 
अमिधक सहजतेने प्राप्त होईल आणि� आपल्या पाळण्यात अमिधक सुरणिक्षत असेल. के�ळ उच्च उपभोगांनीच 
अमर मा�साची लालसा पू�E होऊ शकते. �ैयशिक्तक अथाEच्या मयाEदेत आप� आनंदाची परिरसीमा करू शकत 
नाही. इंटि�यांना र्खरा आनंद मिमळत नाही.

7. 232 : 19-25

औषधे,  अन्न,  ह�ा आणि� व्यायाम मा�साला विनरोगी बन�ू शकतात किकं�ा ते मान�ी जी�न नष्ट करू
शकतात हे येशूने कधीही शिशक�ले नाही; किकं�ा त्याने आपल्या सरा�ाने या चुका स्पष्ट केल्या नाहीत. त्याने
मनषु्याच्या सुसं�ादाचा उल्लेर्ख मनाशी केला,  काही फरक पडत नाही आणि� दे�ाच्या �ाक्याचा काहीही
परिर�ाम करण्याचा  प्रयत्न केला  नाही,  ज्याने  पाप,  आजार आणि� मृत्यू  यांच्या�र  दे�ाच्या  विनषेधा�र
शिशक्कामोतEब केले.
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8. 388 : 12-24

अन्न हे जी�नाचे पोष� आहे हे सामान्य गृविहतक मान्य करा आणि� वि�रुद्ध टिदशेने दुसऱ्या प्र�ेशाची 
आ�श्यकता आहे - अन्नामध्ये जी�न, दे�, कमतरता किकं�ा जास्ती, ग�ु�त्ता किकं�ा प्रमा� नष्ट करण्याची 
शक्ती आहे. हा स�E भौवितक आरोग्य शिसद्धांतांच्या अस्पष्ट स्�रूपाचा नमुना आहे. ते स्�-वि�रोधाभासी आणि� 
स्�-वि�ध्�ंसक आहेत, "स्�तःच्या वि�रूद्ध वि�भागलेले राज्य" बन�तात, जे "उध्�स्त झाले आहे." जर येशूने 
आपल्या शिशष्यांसाठी अन्न तयार केले असेल तर ते जी�नाचा नाश करू शकत नाही.

�स्तचु्छिस्थती अशी आहे की, अन्नाचा मनुष्याच्या परिरपू�E जी�ना�र परिर�ाम होत नाही, आणि� जेव्हा आप� 
हे शिशकतो की दे� आपले जी�न आहे तेव्हा हे स्�यंस्पष्ट होते.

9. 220 : 22-32

एकदा एका धमEगुरूने आपली आध्यास्मित्मकता �ाढ�ण्यासाठी भाकरी आणि� पाण्याचा आहार स्�ीकारला. 
त्याची तब्येत विबघडत असल्याचे पाहून, त्याने आपला संयम सोडला आणि� इतरांना कृपेच्या �ाढीसाठी 
आहारशास्त्राचा कधीही प्रयत्न करू नये असा सल्ला टिदला.

एकतर उप�ास किकं�ा मेज�ानी मा�साला नैवितक किकं�ा शारीरिरकदृष्ट्या चांगले बन�ते हा वि�श्वास "चांगल्या 
आणि� �ाई*ाच्या ज्ञानाच्या झाडाच्या" फळापंैकी एक आहे, ज्याबद्दल दे� म्ह�ाला, "तमु्ही ते र्खाऊ नका." 
नश्वर मन हे नश्वर शरीराच्या स�E परिरच्छिस्थती बन�ते आणि� पो*, हाडे, फुफ्फुसे, हृदय, रक्त इत्यादीं�र विनयंत्र� 
ठे�ते, जसे की थे* इच्छेनुसार किकं�ा हात हल�ते.

10.   530 : 5-12

दै�ी वि�ज्ञानामध्ये, मनषु्य हा ईश्वर, असण्याचे दै�ी तत्� टि*क�ून ठे�तो. परृ्थ्या�ी, दे�ाच्या आजे्ञनुसार, मनषु्याच्या 
�ापरासाठी अन्न आ�ते. हे जा�ून, येशूने एकदा म्ह*ले, "तुमच्या जी�नाचा वि�चार करू नका, तमु्ही काय 
र्खा�े किकं�ा काय प्या�े," - त्याच्या विनमाEत्याच्या वि�शेषामिधकारा�र गृहीत धरून नाही, परंतु दे�, स�ा�चा विपता 
आणि� आई, हे ओळर्ख�े शक्य आहे. तो शिललीप्रमा�े मनषु्याला र्खायला घालतो आणि� कपडे घालतो.

11.   382 : 5-8

जर स्�च्छतेकडे टिदलेले अधg लक्ष ख्रिUश्चन वि�ज्ञानाच्या अभ्यासाकडे आणि� वि�चारांच्या अध्यात्मीकर�ाकडे
टिदले गेले तर हेच सहस्राब्दी सुरू होईल.
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12.   222 : 31-6

जी�न आणि� बुजिद्धमत्ता पदाथाEत आहे हा चुकीचा वि�श्वास आप� नष्ट केला पाविहजे आणि� जे शुद्ध आणि� 
परिरपू�E आहे त्या�र स्�तःला ला�ले पाविहजे. पॉल म्ह�ाला, "आत्म्याने चाला, आणि� तुम्ही देहाची �ासना पू�E 
कर�ार नाही." ल�करच किकं�ा नंतर आप� हे शिशकू शकतो की मनुष्याच्या मयाEटिदत क्षमतेचे बेड्या या भ्रमाने 
बन�ले जातात की तो आत्म्याऐ�जी शरीरात राहतो, आत्म्याऐ�जी पदाथाEत राहतो.

13.   427 : 2-12

जी�न हा आत्म्याचा विनयम आहे, अगदी सत्याच्या आत्म्याचा विनयम आहे आणि� आत्मा कधीही त्याच्या 
प्रवितविनधीशिश�ाय नसतो. मनषु्याचे �ैयशिक्तक अस्मिस्तत्� आत्म्यापके्षा अमिधक मरत नाही किकं�ा बेशुद्धा�स्थेत 
नाहीसे होऊ शकत नाही, कार� दोन्ही अमर आहेत. जर मनुष्य आता मृत्यू�र वि�श्वास ठे�त असेल, तर 
मृत्यूमध्ये काहीही �ास्त� नाही हे शिशकून त्याने त्या�र अवि�श्वास ठे�ला पाविहजे, कार� अस्मिस्तत्�ाचे सत्य 
मृत्यूहीन आहे. जी�न समजण्याआधी आणि� सामंजस्य प्राप्त होण्याआधी, अस्मिस्तत्� हे पदाथाE�र अ�लंबून 
असते हा वि�श्वास वि�ज्ञानाने पू�E केला पाविहजे आणि� त्या�र प्रभुत्� मिमळ�ले पाविहजे.

14.   9 : 17-24

तमु्ही "तुझा दे� परमेश्वर ह्या�र पू�E अंतःकर�ाने, पू�E जिज�ाने � पू�E मनाने प्रीवित करा" का? या 
आजे्ञत बरेच काही समावि�ष्ट आहे, अगदी स�E के�ळ भौवितक सं�ेदना, स्नेह आणि� उपासना यांचे 
समपE�. हा ख्रिUश्चन धमाEचा एल डोराडो आहे. यात जी�नाचे वि�ज्ञान समावि�ष्ट आहे, आणि� के�ळ 
आत्म्याचे दै�ी विनयंत्र� ओळर्खले जाते, ज्यामध्ये आत्मा आपला स्�ामी आहे, आणि� भौवितक ज्ञान 
आणि� मान�ाला स्थान नाही.

दैविनक कतEव्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथEना

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिUश्चन सायन्स चचEने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विYस्टिस्*कल को*ेशन्स आणि� ख्रिUश्चन सायन्स *ेक्स्*बुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की *ू द स्क्रिस्Yप्चसEमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दररोज प्राथEना कर�े हे या चचEमधील प्रत्येक सदस्याचे कतEव्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि� प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणि� माझ्यापासून स�E पापां�र राज्य करु द्या; आणि�
तुझे शब्द स�E मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि� त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचEच्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने मा�सा�र राज्य करते;  आणि� एक ख्रिUश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  र्खरा बंधुता,  दानशूरप�ा आणि� क्षमा यामध्ये. या चचEमधील सदस्यांनी
दररोज स�E प्रकारच्या �ाई*ापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागाEने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथEना
करा�ी.

चचE मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कतEव्याची सतकE ता

आYमक  मानशिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर�े,  आणि�  दे�,  त्याचा  नेता  आणि�
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सर�े किकं�ा दुलEक्ष कर�े हे या चचEमधील प्रत्येक सदस्याचे कतEव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

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

_____________________
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