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वि�षय — आत्मा आणि� शरीर

सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंविहता 34 : 22

"परमेश्वर त्याच्या से�कांच्या आत्म्यांना �ाच�तो. ते लोक त्याच्या�र अ�लंबून असतात तो त्यांचा वि�नाश होऊ
दे�ार नाही."

उत्तरदायी �ाचन: स्तोत्रसंविहता 23: 1-6

1 परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला ज्याचीगरज आहे ते मला नेहमी मिमळत राहील.
2 तो मला विहरव्या कुर�ात झोपू देतो. तो मला संथ पाण्याज�ळ नेतो.
3 तो त्याच्या ना�ाच्या भल्यासाठी माझ्या आत्म्याला न�ी शक्ती देतो. तो खरोखरच चांगला आहे हे

दाख�ण्यासाठी तो मला, चांगुलप�ाच्या मागा=ने नेतो.
4 मी जरी थडग्यासारख्याभया� अंधकाराने भरलेल्या दरीतून गेलो तरी मला कसल्याही संकटाचे 

भय �ाट�ार नाही का? कार� परमेश्वरा, तू माझ्याबरोबर आहेस. तुझी काठी आणि� आकडी 
माझे सांत्�न करतात.

5 परमेश्वरा, तू माझे ताट माझ्या शंत्रूसमोर त्यार केलेस तू माझ्या डोक्या�र तेल घातलेस माझा 
प्याला आता भरुन �ाहू लागला आहे.

6 माझ्या उरलेल्या आयुष्यात चांगुलप�ा आणि� दया सदै� माझ्या बरोबर असतील. आणि� मी 
परमेश्वराच्या मंदिदरात अनंतकाळापयKत बसेन.

धडा उपदेश

बायबल पासून

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चच=ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस=मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. स्तोत्रसंविहता 121: 1-8

1 मी�र डोंगरांकडे बघतो. प� माझी मदत खरोखर कुठून ये�ार आहे?
2 माझी मदत परमेश्वराकडून, स्�ग= � पृथ्�ी यांच्या विनमा=त्याकडून ये�ार आहे.
3 दे� तुला खाली पडू दे�ार नाही. तुझा पाठीराखा झोपी जा�ार नाही.
4 इस्राएलचा पाठीराखा झोपाळू होत नाही. दे� कधीही झोपत नाही.
5 परमेश्वर तुझा पाठीराखा आहे तो त्याच्या महान शक्तीने तुझे रक्ष� करतो.
6 ख पोहोच��ार नाही. आणि� रात्री चंद्र तुला इजा कर�ार नाही.
7 परमेश्वर तुझे प्रत्येक संकटापासून रक्ष� करील. परमेश्वर तुझ्या आत्म्याचे रक्ष� करील.
8 परमेश्वरा तुला जाण्या - येण्यात मदत करील. परमेश्वर तुला आता मदत करील आणि� सदै� मदत

करत राहील.

2. मत्तय 4: 23 (येशू), 25

23 येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन लिशकवि�ले � स्�गा=च्या राज्याची 
सु�ाता= सांविगतली. येशूने लोकांचे स�= रोग � दुख�ी बरी केली.

25 मग गालील � दकापलीस, यरुशलेम � यहूदीया येथून � यादeनेच्या पलीकडून आलेल्या लोकांचे 
मोठे समुदाय त्याच्यामागे चालले.

3. मत्तय 5: 1, 2

1 येशूने तेथे पुष्कळ लोक पाविहले. म्ह�ून येशू डोंगरा�र गेला आणि� खाली बसला, मग त्याचे लिशष्य 
त्याच्याज�ळ आले.

2 आणि� त्याने त्यांना लिशकवि�ण्यास सरु�ात केली. तो म्ह�ाला,

4. मत्तय 6: 25 (घ्या)-33

25 काय खा�े आणि� काय प्या�े अशी आपल्या जी�ावि�षयी, किकं�ा काय पांघरा�े अशी आपल्या 
शरीरावि�षयी चिचंता करू नका. जी� अन्नापेक्षा अमिधक महत्त्�ाचा आहे आणि� शरीर �स्त्रापेक्षा अमिधक
महत्त्�ाचे आहे.

26 आकाशातील पाखरांकडे पाहा. ती पेरीत नाहीत �ा काप�ी करीत नाहीत किकं�ा गोदामात साठ�ूनही 
ठे�ीत नाहीत, तरी तुमचा स्�गा=तील विपता त्यांना खा�यास देतो आणि� तुम्ही त्यांच्यापेक्षा अमिधक 
मौल्य�ान आहात, हे तुम्हांला माहीत आहे.
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विVस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस=मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, नोव्हेंबर 20, 2022                                                                                                       पृष्ठ 3
वि�षय — आत्मा आणि� शरीर

27 आणि� चिचंता करुन आपले आयुष्य थोडे देखील �ाढ��े को�ाला शक्य आहे का?
28 आणि� तुम्ही �स्त्रावि�षयी का काळजी करता? रानातील Lुले पाहा, ती कशी �ाढतात? ती कष्ट करीत 

नाहीत, आणि� ती कातीतही नाहीत,
29 तरी मी तुम्हांला सांगतो की, शलमोन राजादेखील त्याच्या भर ऐश्र्�या=च्या काळात यांतील एखाद्या 

प्रमा�ेही सजू शकला नव्हाता.
30 तर अहो अल्पवि�श्वासी लोकांनो, आज आहे तर उद्या भट्टीत पडते, आशा रानLुलांना जर दे� असा 

पोशाख घालतो तर त्याहीपेक्षा वि�शेष असा पोशाख तुम्हांला घाल�ार नाही काय?
31 चिचंता करू नका आणि� असे म्ह�ू नका की, आम्ही काय खा�े? किकं�ा ‘आम्ही काय प्या�े?’ किकं�ा 

आम्ही काय पांघरा�े?
32 स�= लोक ज्यांना दे� माहीत नाही, ते सुध्दा या गोष्टी मिमळवि�ण्याचा प्रयत्न करतात, काळजी करू 

नका. कार� तुमच्या स्�गा=तील विपत्याला तुम्हांला या गोष्टींची गरज आहे हे माहीत आहे.
33 तर पविहल्यांदा तुम्ही दे�ाचे राज्य � त्याचे नीवितमत्त्� मिमळवि�ण्याचा प्रयत्न करा म्ह�जे त्याबरोबर या 

स�= गोष्टीही तुम्हांला मिमळतील.

5. 1 थेस्सलनीकाकरांस 5: 14 (से  2nd ,), 15-23

14 बंधूंनो, आम्ही तुम्हाला आग्रह करतो की.
15 को�ीही �ाईटाची Lेड �ाईटाने करु नये म्ह�ून लक्षात ठे�ा. परंतु नेहमी एकमेकांचे आणि� स�= 

लोकांचे चांगले करण्याचा प्रयत्न करा.
16 स�=दा आनंद करा.
17 नेहमी प्राय=ना करीत राहा.
18 प्रत्येक परिरस्थिस्थतीत दे�ाचे उपकार माना.
19 आत्म्याला वि�झवि�ण्याचा प्रयत्न करु नका.
20 संदेष्ट्यांच्या संदेशाचा उपहास करु नका.
21 प� हे दे�ाकडून आले आहेत याची परीक्षा करुन खात्री करुन घेण्याची स�य करा. जे चांगले ते धरुन

ठे�ा.
22 दुष्टाईच्या प्रत्येक प्रकारापासून दूर राहा.
23 दे� स्�त: जो शांतीचा उगम आहे. तो तुम्हांला त्याच्यासाठी पू�=प�े समर्पिपतं करो आणि� तुमचे स�= 

मनुष्या� म्ह�जे तुमचा आत्मा, जी� आणि� शरीर प्रभु येशू ख्रिNस्ताच्या आगमनाच्या �ेळी पू�=प�े 
विनदxष राखो.

6. 1 राजे 2: 1-4
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1 दा�ीद राजाचा मर�काळ ज�ळ येऊन ठेपला होता. तेव्हा त्याने शलमोनाला ज�ळ बोल�ून 
सांविगतले,

2 आता मी जा�ार. मर� सगळ्यांनाच अटळ आहे. तूही आता चांगला खंबीर, जबाबदार पुरुष झाला 
आहेस.

3 आता परमेश्वर दे�ाच्या स�= आज्ञांचे काळजीपू�=क पालन कर. मोशेच्या विनयमशास्त्रात लिलविहलेल्या 
परमेश्वराच्या स�= आज्ञा, विनयम � विन�=य काटेकोरप�े पाळ. त्यामुळे तू जिजथे जाशील वितथे, � जे काय=
हातात घेशील त्यात यशस्�ी होशील.

4 तू परमेश्वराचे म्ह��े ऐकल्याने तो ही मला दिदलेली �चने पाळील. परमेश्वराने मला सांविगतले आहे जर
मी सांविगतलेल्या मागा=ने मनपासून आणि� प्रामाणि�कप�ाने तुझी मुले चालली तर इस्राएलचा राजा हा 
नेहमी तुझ्याच �ंशातला असेल.

7. वि�लापगीत 3: 22-26

22 परमेश्वराच्या प्रेम � दयेला अंत नाही. परमेश्वराची करु�ा मिचरंतन आहे.
23 ती प्रत्येक दिद�शी न�ीन, ताजी असते. परमेश्वरा, तुझी वि�श्वासाह=ता महान आहे.
24 मी मनाशी म्ह�तो, परमेश्वर माझा दे� आहे. म्ह�ूनच मला आशा �ाटेल.
25 परमेश्वराची �ाट पाह�ाऱ्यां�र � त्याला शोध�ाऱ्यां�र तो कृपा करतो.
26 परमेश्वराने आपले रक्ष� करा�े म्ह�ून मुकाट्याने �ाट पाह�े केव्हाही चांगले.

8. वियम=या 31: 10-14

10 राष्ट्रांनो, परमेश्वराकडून आलेला संदेश ऐका! समुद्राकडील दूरच्या देशांत हा संदेश पोहोच�ा. दे�ाने 
इस्राएलच्या लोकांना पांगवि�ले. प� दे� त्यांना पुन्हा गोळा करील आणि� तो आपल्या कळपा�र 
मेंढपाळाप्रमा�े लक्ष ठे�ील.

11 परमेश्वर याकोबला परत आ�ील. परमेश्वराच्या लोकांपेक्षा बल�ान असलेल्या लोकांपासून परमेश्वर 
त्याच्या लोकांचे रक्ष� करील.

12 इस्राएलचे लोक लिसयोनच्या लिशखरा�र येतील आणि� आनंदाने आरोळ्या ठोकतील. परमेश्वराने 
दिदलेल्या चांगल्या गोष्टींमुळे त्यांचे चेहरे आनंदाने उजळतील. परमेश्वर त्यांना धान्य, ताजा द्राक्षरस, 
ताजे तेल, कोकरे आणि� गाई देईल. भरपूर पा�ी मिमळालेल्या बागेप्रमा�े त्यांची स्थिस्थती होईल. 
इस्राएलच्या लोकांना पुन्हा कधीही त्रास हो�ार नाही.

13 मग इस्राएलमधील तरु�ी आनंदिदत होऊन नाचतील आणि� तरु� � �ृद्ध त्यांच्या नाचात सामील 
होतील. मी त्यांचे दु:खाचे सुखात रुपांतर करीन. मी इस्राएलच्या लोकांना समाधानात ठे�ीन. मी 
त्यांच्या दु:खाचे सुखात रुपांतर करीन.
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14 मी याजकांना भरपूर अन्न देईन. मी दिदलेल्या चांगल्याचुंगल्या गोष्टींमुळे माझ्या लोकांचे समाधान 
होईल. हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 210 : 11-16

आत्मा आणि� त्याचे गु�धम= मनुष्याद्वारे कायमस्�रूपी प्रकट होतात हे जा�ून, गुरुने आजारी लोकांना बरे
केले, अंधांना दृष्टी दिदली, बविहयाKना ऐकले, लंगड्यांना पाय दिदले, अशा प्रकारे मान�ी मन आणि� शरीरा�र 
दै�ी मनाची �ैज्ञाविनक विVया प्रकाशात आ�ली. आणि� आत्मा आणि� मोक्षाची अमिधक चांगली समज दे�े.

2. 114 : 23-29

ख्रिNश्चन वि�ज्ञान स�= कार� आणि� परिर�ाम मानलिसक म्ह�ून स्पष्ट करते, शारीरिरक नाही. हे आत्मा आणि� 
शरीरातून गूढतेचा पडदा उठ�ते. हे दे�ाशी मा�साचे �ैज्ञाविनक नाते दश=�ते, अस्तिस्तत्�ाच्या अंतर्पिनंविहत 
संदिदग्धता दूर करते आणि� कैद केलेले वि�चार मुक्त करते. दै�ी वि�ज्ञानामध्ये, मनुष्यासह वि�श्व हे आध्यास्तित्मक, 
सुसं�ादी आणि� शाश्वत आहे.

3. 477 : 19-25

प्रश्न - शरीर आणि� आत्मा म्ह�जे काय?

उत्तर द्या - ओळख हे आत्म्याचे प्रवितकिबंब आहे, जी�नाच्या तत्त्�ाच्या वि�वि�ध स्�रूपातील प्रवितकिबंब, प्रेम. 
आत्मा हा मनुष्याचा पदाथ=, जी�न आणि� बुजिद्धमत्ता आहे, जो �ैयलिक्तक आहे, परंतु पदाथा=त नाही. आत्मा 
कधीही आत्म्यापेक्षा कविनष्ठ काहीही प्रवितकिबंविबत करू शकत नाही.

4. 338 : 1-8

ख्रिNश्चन वि�ज्ञान, योग्यरिरत्या समजले, शाश्वत सुसं�ाद ठरतो. तो एकमात्र जिज�ंत आणि� खरा दे� आणि� 
त्याच्या प्रवितरूपात बन�लेल्या मनुष्याला प्रकाशात आ�तो; उलट वि�श्वास - की मनुष्याची उत्पत्ती पदाथा=त 
होते आणि� त्याचा आरंभ आणि� अंत आहे, की तो आत्मा आणि� शरीर, दोन्ही चांगले आणि� �ाईट, 
आध्यास्तित्मक आणि� भौवितक दोन्हीही आहे - वि��ाद आणि� मृत्यूमध्ये समाप्त होतो, सत्याने नष्ट कर�े 
आ�श्यक असलेल्या त्रुटीमध्ये.

5. 119 : 25-6

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चच=ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस=मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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सूयxदय पाहताना असे आढळून येते की पृथ्�ी गवितमान आहे आणि� सूय= वि�श्रांती�र आहे असे मानण्याच्या 
इंदिद्रयांसमोरील पुराव्याचा वि�रुद्ध आहे. जसं खगोलशास्त्र सूय=मालेच्या हालचालींबद्दलची मान�ी धार�ा उलट
करते, त्याचप्रमा�े ख्रिNश्चन वि�ज्ञान आत्मा आणि� शरीराचा दिदस�ारा संबंध उलट�ून शरीराला मनाची उपनदी 
बन�ते. अशाप्रकारे ते मनुष्याबरोबर आहे, जो शांत मनाचा नम्र से�क आहे, जरी तो मया=दिदत अथा=ने दिदसत 
नाही. परंतु आप� हे कबूल करतो की आत्मा शरीरात आहे किकं�ा पदाथा=त मन आहे आणि� मनुष्य 
बुजिद्धमत्तेत सामील आहे हे आप� कबूल करू शकत नाही. आत्मा, किकं�ा आत्मा, दे� आहे, अपरिर�त=नीय 
आणि� शाश्वत; आणि� मा�ूस सहअस्तिस्तत्�ात राहतो आणि� आत्मा, दे� प्रवितकिबंविबत करतो, कार� मनुष्य 
दे�ाची प्रवितमा आहे.

6. 223 : 2-6

पौल म्ह�ाला, "आत्म्याने चाला, आणि� तुम्ही देहाची �ासना पू�= कर�ार नाही." ल�करच किकं�ा नंतर 
आप� हे लिशकू शकतो की मनुष्याच्या मया=दिदत क्षमतेचे बेड्या या भ्रमाने बन�ले जातात की तो 
आत्म्याऐ�जी शरीरात राहतो, आत्म्याऐ�जी पदाथा=त राहतो.

7. 122 : 29-10

टॉलेमीने सौरमालेबाबत जी चूक केली तीच चूक आत्मा आणि� शरीराबाबत आमचे लिसद्धांत करतात. आत्मा 
शरीरात आणि� मनात आहे म्ह�ून ते पदाथा=ची उपनदी आहे असा त्यांचा आग्रह आहे. खगोलशास्त्रीय 
वि�ज्ञानाने खगोलीय किपंडांच्या संबंधांबद्दलच्या खोट्या लिसद्धांताचा नाश केला आहे आणि� ख्रिNश्चन वि�ज्ञान 
आपल्या पार्थिथं� शरीरांबद्दलची मोठी चूक नक्कीच नष्ट करेल. मा�साची खरी कल्पना आणि� तत्त्� तेव्हा 
प्रकट होईल. टॉलेमिमक चूक आत्मा आणि� शरीराशी संबंमिधत तु्रटींप्रमा�े अस्तिस्तत्�ाच्या सुसं�ादा�र परिर�ाम 
करू शकली नाही, जी वि�ज्ञानाच्या Vमाला उलट करते आणि� आत्म्याच्या सामथ्या=ला आणि� 
वि�शेषामिधकाराला महत्त्� देते, ज्यामुळे मा�ूस स�ा=त कमकु�त आणि� वि�संगत प्रा�ी बनतो.

8. 39 : 10-17

आत्मा शरीरात आहे या सुलिशणिक्षत वि�श्वासामुळे नश्वरांना मृत्यू हा मिमत्र मानतो, नश्वरतेतून अमरत्� आणि� 
आनंदाकडे जा�ारा एक पाऊल मानतो. बायबल मृत्यूला शत्रू म्ह�ते, आणि� येशूने मृत्यू आणि� थडग्या�र 
मात करण्याऐ�जी त्यांच्यापुढे मात केली. तो "माग=" होता. म्ह�ून, त्याच्यासाठी, मृत्यू हा उंबरठा नव्हता 
ज्या�र त्याने जिज�ंत �ैभ�ात जा�े.

9. 311 : 14-25

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चच=ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस=मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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आत्म्याचे �ास्तव्य अथा=ने आणि� मन हे पदाथा=त �सलेले आहे असे खोटे अनुमान केल्याने, वि�श्वास तात्पुरता 
तोटा किकं�ा आत्म्याचा अभा�, अध्यास्तित्मक सत्य या भा�नेत भरकटतो. त्रुटीची ही अ�स्था म्ह�जे जी�नाचे 
आणि� पदाथा=चे अस्तिस्तत्त्�ात असलेले नश्वर स्�प्न आहे आणि� ते अस्तिस्तत्�ाच्या अमर �ास्त�ाच्या अगदी वि�रुद्ध 
आहे. जोपयKत आप� वि�श्वास ठे�तो की आत्मा पाप करू शकतो किकं�ा अमर आत्मा नश्वर शरीरात आहे, 
तोपयKत आप� अस्तिस्तत्�ाचे वि�ज्ञान कधीही समजू शकत नाही. जेव्हा मान�तेला हे वि�ज्ञान समजेल, तेव्हा तो 
मनुष्यासाठी जी�नाचा विनयम बनेल, - अगदी आत्म्याचा उच्च विनयम, जो सामंजस्य आणि� अमरत्�ाद्वारे 
भौवितक अथाK�र प्रचलिलत आहे.

10.   280 : 25-6

योग्यरिरत्या समजले की, सं�ेदनशील भौवितक स्�रूप धार� करण्याऐ�जी, मनुष्याला सं�ेदनाहीन शरीर 
आहे; आणि� दे�, मनुष्याचा आणि� स�= अस्तिस्तत्�ाचा आत्मा, त्याच्या स्�त: च्या व्यलिक्तमत्त्�ात, सुसं�ादात 
आणि� अमरत्�ात शाश्वत असल्याने, मनुष्यामध्ये हे गु� प्रदान करतो आणि� कायम ठे�तो - मनाद्वारे, काही 
Lरक पडत नाही. मान�ी मतांचे मनोरंजन करण्यासाठी आणि� अस्तिस्तत्�ाचे वि�ज्ञान नाकारण्याचे एकमे� 
विनमिमत्त म्ह�जे आत्म्याबद्दलचे आपले नश्वर अज्ञान, - अज्ञान जे के�ळ दै�ी वि�ज्ञानाच्या समजुतीला प्राप्त 
होते, ज्याद्वारे आप� पृथ्�ी�रील सत्याच्या राज्यात प्र�ेश करतो आणि� आत्मा आहे हे लिशकतो. अनंत आणि� 
स�xच्च. प्रकाश आणि� अंधारापेक्षा आत्मा आणि� पदाथ= एकत्र येत नाहीत. जेव्हा एक दिदसतो, तेव्हा दुसरा 
अदृश्य होतो.

11.   467 : 17-23

वि�ज्ञान आत्मा, आत्मा, शरीरात नसल्याप्रमा�े आणि� दे� मा�सामध्ये नसून मनुष्याद्वारे प्रवितकिबंविबत करतो. 
मोठे हे कमीत असू शकत नाही. कमीत मोठे असू शकते हा वि�श्वास ही एक चूक आहे जी आजारी पडते. 
आत्म्याच्या वि�ज्ञानातील हा एक अग्रगण्य मुद्दा आहे, की तत्त्� त्याच्या कल्पनेत नाही. आत्मा, आत्मा, 
मनुष्यामध्ये मया=दिदत नाही आणि� कधीही पदाथा=त नाही.

12.   335 : 16 (आत्मा आणि�)-18 (से   2nd .), 22-24

आत्मा आणि� आत्मा एक असल्याने, दे� आणि� आत्मा एक आहेत आणि� हे कधीही मया=दिदत मन किकं�ा 
मया=दिदत शरीरात समावि�ष्ट नाही. आत्मा शाश्वत, दिदव्य आहे. … के�ळ आत्म्याचे खोटे भान गमा�ून आप� 
अमरत्� प्रकाशात आ�लेल्या जी�नाचे शाश्वत उलगड�े प्राप्त करू शकतो.

13.   477 : 26 Lक्त

मनुष्य ही आत्म्याची अणिभव्यक्ती आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चच=ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस=मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दैविनक कत=वे्य

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ=ना

दररोज प्राथ=ना कर�े हे या चच=मधील प्रत्येक सदस्याचे कत=व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य,  जी�न आणि� प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणि� माझ्यापासून स�= पापां�र राज्य करु द्या;
आणि� तुझे शब्द स�= मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि� त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच= मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच=च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन
देऊ नये. वि�ज्ञानात दै�ी  प्रेम एकट्यान े मा�सा�र राज्य करते;  आणि� एक ख्रिNश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड
सुवि�धांना प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरप�ा आणि� क्षमा यामध्ये. या चच=मधील
सदस्यांनी दररोज स�= प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले,  भवि�ष्य सांगण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  किनंदा
करण्यापासून,  समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा=न े प्रभावि�त  होण्यापासून
�ाचण्यासाठी प्राथ=ना करा�ी.

चच= मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत=व्याची सतक= ता

आVमक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध दररोज स्�त:  चा  बचा�  कर�े,  आणि� दे�,  त्याचा  नेता  आणि�
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा . �्या वि�सर�े किकं�ा दुल=क्ष कर�े हे या चच=मधील प्रत्येक सदस्याचे कत=व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच= मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविLल्ड ख्रिNश्चन सायन्स चच=ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विVस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिNश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Vप्चस=मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


