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सोनेरी मजकूर:  नीवि�सूते्र 16: 17

"चांगले लोक �ाईटापासून दूर राहाण्याचा प्रयत्न करी� आपले आयुष्य जग�ा�. जो माणूस जी�ना� काळजी
घे�ो �ो आपल्या आत्म्याचे रक्षण कर�ो."

उत्तरदायी �ाचन: स्�ोत्रसंविह�ा 121: 1, 2, 5-8

1 �र डोंगरांकडे बघ�ो. पण माझी मद� खरोखर कुठून येणार आहे?
2 माझी मद� परमेश्वराकडून, स्�ग7 � पृथ्�ी यांच्या विनमा7त्याकडून येणार आहे.
5 परमेश्वर �ुझा पाठीराखा आहे �ो त्याच्या महान शक्तीने �ुझे रक्षण कर�ो.
6 ख पोहोच�णार नाही. आणिण रात्री चंद्र �ुला इजा करणार नाही.
7 परमेश्वर �ुझे प्रत्येक संकटापासून रक्षण करील. परमेश्वर �ुझ्या आत्म्याचे रक्षण करील.
8 परमेश्वरा �ुला जाण्या - येण्या� मद� करील. परमेश्वर �ुला आ�ा मद� करील आणिण सदै� मद� 

कर� राहील.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. स्�ोत्रसंविह�ा 107: 1-9

1 परमेश्वराला धन्या�ाद द्या. कारण �ो चांगला आहे. त्याचे प्रेम कायम राहाणार आहे.

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिHश्चन सायन्स चच7ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Oप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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2 परमेश्वराने ज्याचा उध्दार केला आहे अशा प्रत्येक माणसाने हे शब्द म्हटले पाविहजे�. परमेश्वराने त्यांना
त्यांच्या शत्रूपासून �ाच�ले.

3 परमेश्वराने त्याच्या माणसांना �ेग�ेगळ्या देशा�ून गोळा करुन आणले. त्याने त्याना पू�7 - पणिश्चम, 
उत्तर - दणिक्षण या दिदशां�ून आणले.

4 त्यां�ले काही �ाळ�ंटा� विफरले. �े राहाण्यासाठी जागा शोध� हो�े पण त्यांना शहर सापडले नाही.
5 �े खूप भुकेले आणिण �ान्हेले हो�े आणिण अशक्त हो� हो�े.
6 न�ंर त्यांनी परमेश्वराला मद�ी साठी हाक मारली आणिण त्याने त्यांना त्यांच्या संकटा�ून �ाच�ले.
7 दे� त्यांना सरळ जेथे त्यांना राहायचे हो�े त्या शहरा� घेऊन गेला.
8 परमेश्वराला त्याच्या प्रेमाबद्दल आणिण �ो ज्या अद्भ�ु गोष्टी लोकांसाठी कर�ो त्याबद्दल धन्य�ाद द्या.
9 दे� �ान्हेल्या आत्म्याचे समाधान कर�ो. दे� भुकेल्या आत्म्याला चांगल्या �स्�ूंनी भर�ो.

2. वियम7या 31: 10-14

10 राष्ट्रांनो, परमेश्वराकडून आलेला संदेश ऐका! समुद्राकडील दूरच्या देशां� हा संदेश पोहोच�ा. दे�ाने 
इस्राएलच्या लोकांना पांगवि�ले. पण दे� त्यांना पुन्हा गोळा करील आणिण �ो आपल्या कळपा�र 
मेंढपाळाप्रमाणे लक्ष ठे�ील.

11 परमेश्वर याकोबला पर� आणील. परमेश्वराच्या लोकांपेक्षा बल�ान असलेल्या लोकांपासून परमेश्वर 
त्याच्या लोकांचे रक्षण करील.

12 इस्राएलचे लोक लिसयोनच्या लिशखरा�र ये�ील आणिण आनंदाने आरोळ्या ठोक�ील. परमेश्वराने 
दिदलेल्या चांगल्या गोष्टींमुळे त्यांचे चेहरे आनंदाने उजळ�ील. परमेश्वर त्यांना धान्य, �ाजा द्राक्षरस, 
�ाजे �ेल, कोकरे आणिण गाई देईल. भरपूर पाणी मिमळालेल्या बागेप्रमाणे त्यांची स्थिस्थ�ी होईल. 
इस्राएलच्या लोकांना पुन्हा कधीही त्रास होणार नाही.

13 मग इस्राएलमधील �रुणी आनंदिद� होऊन नाच�ील आणिण �रुण � �ृद्ध त्यांच्या नाचा� सामील 
हो�ील. मी त्यांचे दु:खाचे सुखा� रुपां�र करीन. मी इस्राएलच्या लोकांना समाधाना� ठे�ीन. मी 
त्यांच्या दु:खाचे सुखा� रुपां�र करीन.

14 मी याजकांना भरपूर अन्न देईन. मी दिदलेल्या चांगल्याचुंगल्या गोष्टींमुळे माझ्या लोकांचे समाधान 
होईल. हा परमेश्वराकडून आलेला संदेश आहे.

3. 2 इवि�हास 15: 1 (आत्मा), 2 (से  3rd ;), 3-5, 8, 9, 12

1 ... ओबेदचा मुलगा अजऱ्या याच्या� परमेश्वराच्या आत्म्याचा संचार झाला.

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिHश्चन सायन्स चच7ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Oप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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2 अजऱ्या आसाच्या भेटीला गेला आणिण म्हणाला, “आसा मी काय म्हण�ो �े ऐक. यहूदा आणिण 
बन्यामिमन लोकहो, �ुम्हीही ऐका. जर �ुम्ही परमेश्वराबरोबर राविहला� �र �ो �ुमच्याबरोबर राहील. जर
�ुम्ही त्याचा शोध केला� �र �ो �ुम्हाला भेटेल. पण �ुम्ही त्याला सोडले� �र �ो ही �ुम्हाला सोडेल.

3 इस्राएलला दीघ7काळ पयr� खरा दे� असा नव्ह�ा, �सेच लिशक�ायला याजक किकं�ा विनयमशास्त्र 
नव्ह�े

4 पण अडचणी� सापडल्या�र इस्राएल लोक पुन्हा परमेश्वर दे�ाकडे �ळाले, �ो इस्राएलचा दे� आहे. 
त्यांनी दे�ाचा सोध घे�ला आणिण त्यांना �ो सापडला.

5 त्या धकाधकीच्या काळा� कोणीही सुरणिक्ष�पणे प्र�ास करु शक� नव्ह�ा. सगळ्याच देशामध्ये 
अराजकाची स्थिस्थ�ी हो�ी.

8 आसाला या शब्दांनी आणिण ओबेद या संदेष्ट्याच्या संदेशाने धीर आला. त्याने यहूदा आणिण 
बन्यामिमनमधील अमंगळ मू�u हट�ल्या. एफ्राइमचा जो डोंगराळ प्रदेश त्याने �ाब्या� घे�ला हो�ा त्या 
प्रदेशा�ल्या गा�ांमधल्या मर्ति�ंही काढून टाकल्या. मंदिदराच्या प्र�ेशद्वारा�ील परमेश्वराच्या �ेदीची 
डागडुजी केली.

9 मग त्याने यहूदा आणिण बन्यामिमनमधील स�7 लोक �सेच एफ्राइम, मनश्शे � लिशमोन �ंशा�ील जे लोक 
इस्राएल राष्ट्रा�ून यहूदां� आले हो�े त्यांना एकत्र बोला�ले. आसाचा दे� परमेश्वर याची त्याला साथ 
आहे हे पाहून लोक मोठ्या संख्येने आले.

12 वि�थे त्यांनी जिज�ाभा�ाने परमेश्वर दे�ाची से�ा करण्याचा विनधा7र व्यक्त केला. त्यांच्या पू�7जांचाही दे� 
हाच हो�ा.

4. लूक 4: 14-21

14 मग आत्म्याच्या सामथ्या7� येशू गालीलास पर�ला आणिण त्याच्यावि�षयीची बा�मी सगळीकडे पसरली.
15 त्याने त्यांच्या सभास्थाना� लिशकवि�ले, आणिण स�ाrनी त्याची स्�ुवि� केली.
16 मग �ो नासरेथला गेला. जेथे �ो लहानाचा मोठा झाला हो�ा, आणिण शब्बाथ दिद�शी त्याच्या 

प्रथेप्रमाणे �ो सभास्थाना� गेला, �ो �ाचण्यासाठी उभा राविहला,
17 आणिण यशया संदेष्ट्याचे पुस्�क त्याला देण्या� आले. त्याने �े पुस्�क उघडले आणिण जो भाग शोधून 

काढला, त्या दिठकाणी असे लिलविहले आहे:
18 प्रभूचा आत्मा मज�र आहे, कारण त्याने मला अणिभषेक केला आहे, यासाठी की, गरिरबांना सु�ा�ा7 

सांगण्यासाठी बंदी�ान म्हणून नेलेल्यांस स्�ा�ंत्र्याची घोषणा करण्यासाठी, आंधळ्यांना दृविष्ट मिमळा�ी 
� त्यांनी बघा�े यासाठी, जुलूूम होणाऱ्यांची सुटका करण्यासाठी.

19 आणिण प्रभूच्या कृपेच्या �षा7ची घोषणा करण्यासाठी त्याने मला पाठवि�ले आहे.
20 मग त्याने पुस्�क बंद केले आणिण से�काला पर� दिदले � �ो खाली बसला. सभास्थाना�ील प्रत्येक 

जण त्याच्याकडे रोखून पाह� हो�ा.

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिHश्चन सायन्स चच7ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Oप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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21 त्यांने त्यांच्याशी बोलण्यास सुरु�ा� केली: �ुमच्या ऐकण्यामुळे आज हे शास्त्र�चन पूण7 झाले.

5. माक7  8: 22-25

22 �े बेथसैदा येथे आले आणिण काही जणांनी त्याच्याकडे एका आंधळ्याला आणले � येशूने त्याला स्पश7
करा�ा अशी वि�नवंि� केली.

23 मग त्याने आंधळ्याचा हा� धरून त्याला गा�ाबाहेर नेले मग येशू त्या आंधळ्याच्या डोळ्या� थुंकला �
त्याच्या�र हा� ठे�ून त्यान वि�चारले, �ुला काही दिदस�े काय?

24 त्याने �र पाविहले आणिण म्हणाला, मला माणसे दिदस�ा� � सभो��ाली झाडे चाल� असल्यासारखी 
दिदस�ा�.

25 न�ंर येशूने पुन्हा आपले हा� त्या माणसाच्या डोळ्या�र ठे�ले. त्याने डोळे उघडले �ेव्हा त्याला दृष्टी 
आली. त्याला स�7 काही स्पष्ट दिदसु लागले.

6. यशया 55: 1-3

1 �हानलेल्यांनो, या आणिण पाणी प्या. �ुमच्याज�ळ पैसा नसला �री काळजी करू नका. या 
आणिण पोटभर खा, प्या. अन्न आणिण मद्य ह्यासाठी पैसे पडणार नाही�.

2 जे खरोखरचे  अन्न नाही त्यासाठी पैसे �ाया का घालवि��ा? �ुम्हाला ज्यापासून समाधान मिमळ�
नाही असे काम �ुम्ही का कर�ा? माझे लक्षपू�7क ऐका म्हणजे �ुम्हाला चांगले अन्न मिमळेल. 
�ुमच्या जी�ाला �ृप्�ी देणाऱ्या अन्नाचा आनंद �ुम्हाला मिमळेल.

3 मी काय सांग�ो �े लक्ष देऊन ऐका. म्हणजे �ुम्ही जगाल �ुम्ही माझ्याकडे या. मी �ुमच्याशी 
मिचरकालासाठी करार करीन. हा करार मी दा�ीदबरोबर केलेल्या करारासारखा असेल. मी दा�ीदला 
�चन दिदले हो�े की मी अखंड त्याच्या�र प्रेम करीन � त्याच्या�र वि�श्वास ठे�ीन. �ुम्ही त्या करारा�र 
वि�श्वास ठे�ू शक�ा.

7. 1 पेत्र 2: 25

25 �ुम्ही मेंढराप्रमाणे बहक� हो�ा. पण आ�ा �ुमच्या जी�नाचा जो मेंढपाळ � संरक्षक त्याच्याकडे 
पर� आला आहा�.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिHश्चन सायन्स चच7ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Oप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. 6 : 14-16

स्�गा7� पोहोचण्यासाठी, अस्तिस्�त्�ाची सुसंग��ा, आपण असण्याचे दै�ी �त्� समजून घे�ले पाविहजे.

2. 587 : 25-27

स्�ग7. सुसं�ाद; आत्म्याचे राज्य; दै�ी �त्त्�ानुसार शासन; अध्यात्म; आनंद आत्म्याचे �ा�ा�रण.

3. 120 : 4-6

आत्मा, किकं�ा आत्मा, दे� आहे, अपरिर��7नीय आणिण शाश्व�; आणिण माणूस सहअस्तिस्�त्�ा� अस�ो आणिण 
आत्मा, दे� प्रवि�किबंविब� कर�ो, कारण मनुष्य दे�ाची प्रवि�मा आहे.

4. 477 : 22-29

आत्मा हा मनुष्याचा पदाथ7, जी�न आणिण बुजिद्धमत्ता आहे, जो �ैयलिक्तक आहे, परं�ु पदाथा7� नाही. 
आत्मा कधीही आत्म्यापेक्षा विनकृष्ट काहीही प्रवि�किबंविब� करू शक� नाही.

मनुष्य ही आत्म्याची अणिभव्यक्ती आहे. जेव्हा त्यांनी एका वि�लिशष्ट संुदर �ला�ाला "महान आत्म्याचे 
स्तिस्म�" म्हटले �ेव्हा भार�ीयांनी अं�र्तिनवंिह� �ास्��ाची काही झलक पाविहली.

5. 390 : 4-11

जी�न हे स्�यंपूण7 आहे हे आपण नाकारू शक� नाही, आणिण आपण आत्म्याच्या मिचरं�न सुसं�ादाला कधीही
नाकारू नये, फक्त कारण, नश्वर इंदिद्रयांमध्ये, वि�संग�ी दिदस�े. हे दे�ाबद्दलचे आपले अज्ञान आहे, दै�ी �त्�, 
जे स्पष्ट म�भेद विनमा7ण कर�े आणिण त्याच्याबद्दलची योग्य समज सुसं�ाद पुनसrचविय� कर�े. सत्य आपल्या 
स�ाrना आत्म्याच्या आनंदासाठी सुख आणिण �ेदनांची दे�ाणघे�ाण करण्यास भाग पाडेल.

6. 311 : 7-25

आत्मा अमर आहे कारण �ो आत्मा आहे, ज्यामध्ये आत्म-नाशाचा कोण�ाही घटक नाही. मनुष्य 
आध्यास्तित्मकरिरत्या हर�ला आहे का? नाही, �ो के�ळ ज्ञान सामग्री गमा�ू शक�ो. स�7 पाप देहाचे आहे. �े 
आध्यास्तित्मक असू शक� नाही. जोपयr� पदाथा7�ील मनाचा भ्रम कायम आहे �ोपयr� येथे किकं�ा यापुढे पाप 
अस्तिस्�त्�ा� आहे. ही पापाची भा�ना आहे, आणिण पापी आत्मा नाही, जो हर�ला आहे. चांगल्याच्या भा�नेने 
�ाईटाचा नाश हो�ो.

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिHश्चन सायन्स चच7ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Oप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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आत्म्याचे �ास्�व्य अथा7ने आणिण मन हे पदाथा7� �सलेले आहे असे चुकीचे अनुमान केल्याने, वि�श्वास 
�ात्पुर�ा �ोटा किकं�ा आत्म्याचा अभा�, आध्यास्तित्मक सत्य या भा�ने� भरकट�ो. त्रुटीची ही अ�स्था म्हणजे 
जी�नाचे आणिण पदाथा7चे अस्तिस्�त्त्�ा� असलेले नश्वर स्�प्न आहे आणिण �े अस्तिस्�त्�ाच्या अमर �ास्��ाच्या थेट 
वि�रुद्ध आहे. जोपयr� आपण वि�श्वास ठे��ो की आत्मा पाप करू शक�ो किकं�ा अमर आत्मा नश्वर शरीरा� 
आहे, �ोपयr� आपण अस्तिस्�त्�ाचे वि�ज्ञान कधीही समजू शक� नाही. जेव्हा मान��ेला हे वि�ज्ञान समजेल, 
�ेव्हा �ो मनुष्यासाठी जी�नाचा विनयम बनेल, - अगदी आत्म्याचा उच्च विनयम, जो सामंजस्य आणिण 
अमरत्�ाद्वारे भौवि�क अथाr�र वि�जय मिमळ��ो.

7. 427 : 2-7

जी�न हा आत्म्याचा विनयम आहे, अगदी सत्याच्या आत्म्याचा विनयम आहे आणिण आत्मा कधीही त्याच्या 
प्रवि�विनधीलिश�ाय नस�ो. मनुष्याचे �ैयलिक्तक अस्तिस्�त्� आत्म्यापेक्षा अमिधक मर� नाही किकं�ा बेशुद्धा�स्थे� 
नाहीसे होऊ शक� नाही, कारण दोन्ही अमर आहे�.

8. 307 : 25 (द)-30

दै�ी मन हा मनुष्याचा आत्मा आहे आणिण मनुष्याला स�7 गोष्टीं�र प्रभुत्� दे�ो. मनुष्याला भौवि�क 
आधारा�र विनमा7ण केले गेले नाही, किकं�ा भौवि�क विनयमांचे पालन करण्यास सांविग�ले गेले नाही जे 
आत्म्याने कधीही केले नाही; त्याचा प्रां� आध्यास्तित्मक विनयमांमध्ये, मनाच्या उच्च कायद्यामध्ये आहे.

9. 302 : 15 (सुसं�ादी)-24

…सुसं�ादी आणिण अमर मनुष्य सदै� अस्तिस्�त्त्�ा� आहे आणिण कोणत्याही जी�न, पदाथ7 आणिण बुजिद्धमते्तच्या 
नश्वर भ्रमाच्या पलीकडे आणिण त्याहूनही �रचढ आहे. हे वि�धान सत्या�र आधारिर� आहे, दं�कथा नाही. 
असण्याचे शास्त्र मनुष्याला परिरपूण7 म्हणून प्रकट कर�े, जसे की विप�ा परिरपूण7 आहे, कारण अध्यास्तित्मक 
मनुष्याचा आत्मा किकं�ा मन हा दे� आहे, स�7 अस्तिस्�त्�ाचा दै�ी �त्� आहे, आणिण कारण हा �ास्�वि�क मनुष्य
इंदिद्रयाऐ�जी आत्म्याद्वारे विनयंवित्र� केला जा�ो, आत्म्याच्या विनयमाने, पदाथा7च्या �थाकलिथ� विनयमांद्वारे 
नाही.

10.   322 : 3-13

जेव्हा समजून घे�ल्याने जी�न आणिण बुजिद्धमत्तेचा दृविष्टकोन भौवि�क�ेपासून आध्यास्तित्मक आधारा�र 
बदल�ो, �ेव्हा आपल्याला जी�नाची �ास्�वि�क�ा, इंदिद्रयां�र आत्म्याचे विनयंत्रण प्राप्� होईल आणिण 
आपल्याला त्याच्या दै�ी �त्त्�ामध्ये ख्रिHस्�ी धम7 किकं�ा सत्याची जाणी� होईल. सुसं�ादी आणिण अमर 
मनुष्य प्राप्� होण्यापू�u आणिण त्याच्या क्षम�ा प्रकट होण्याआधी हा कळस असा�ा. आपले वि�चार दै�ी

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिHश्चन सायन्स चच7ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Oप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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�त्त्�ाकडे �ळ�णे - दै�ी वि�ज्ञानाची ही ओळख होण्याआधी पूण7 केले जाणारे अफाट काय7 लक्षा� घे�ा
- आपली चूक सोडण्यासाठी मया7दिद� वि�श्वास �यार केला जाऊ शक�ो हे अत्यं� महत्त्�ाचे आहे.

11.   60 : 24-11

अयोग्य कान वि�संग�ीला सुसं�ाद म्हण�ो, समरस�ेचे कौ�ुक कर� नाही. म्हणून भौवि�क ज्ञान, अस्तिस्�त्�ाचा 
खरा आनंद ओळख� नाही, त्याला खोट्या आधारा�र ठे��े. वि�ज्ञान वि�सं�ाद दुरुस्� करेल आणिण 
जी�ना�ील गोड सुसं�ाद लिशक�ेल.

आत्म्याकडे अनं� संसाधने आहे� ज्याद्वारे मान�जा�ीला आशी�ा7द द्या�ा, आणिण आनंद अमिधक सहज�ेने 
प्राप्� होईल आणिण आत्म्यामध्ये शोधले �र �े अमिधक सुरणिक्ष� होईल. के�ळ उच्च उपभोगांनीच अमर 
माणसाची लालसा पूण7 होऊ शक�े. �ैयलिक्तक अथा7च्या मया7दे� आपण आनंदाची परिरसीमा करू शक� 
नाही. इंदिद्रयांना खरा आनंद मिमळ� नाही.

मान�ी स्नेहा�ील चांगुलपणाचा �ाईटा�र आणिण अध्यास्तित्मक प्राण्यां�र चढ�ा असला पाविहजे, अन्यथा आनंद
कधीही जिजंकला जाणार नाही. या खगोलीय स्थिस्थ�ीची प्राप्�ी आपल्या सं��ीमध्ये सुधारणा करेल, गुन्हेगारी 
कमी करेल आणिण महत्त्�ाकांके्षला उच्च उदिद्दष्टे देईल. पापाची प्रत्येक दरी उंचा�ली पाविहजे आणिण स्�ाथा7चा 
प्रत्येक प�7� कमी केला पाविहजे, जेणेकरून आपल्या दे�ाचा महामाग7 वि�ज्ञाना� �यार होईल.

12.   210 : 11-16

आत्मा आणिण त्याचे गुणधम7 मनुष्याद्वारे कायमस्�रूपी प्रकट हो�ा� हे जाणून, गुरुने आजारी लोकांना बरे
केले, आंधळ्यांना दृष्टी दिदली, बविहयाrना श्र�ण केले, पांगळ्यांना पाय दिदले, अशा प्रकारे मान�ी मन आणिण 
शरीरा�र दै�ी मनाची �ैज्ञाविनक विOया प्रकाशा� आणली. आणिण आत्मा आणिण मोक्ष बद्दल अमिधक चांगली 
समज देणे.

13.   9 : 17-24

�ुम्ही "�ुझा दे� परमेश्वर ह्या�र पूण7 अं�ःकरणाने, पूण7 जिज�ाने � पूण7 मनाने प्रीवि� करा" का? या आजे्ञ� 
बरेच काही समावि�ष्ट आहे, अगदी स�7 के�ळ भौवि�क सं�ेदना, स्नेह आणिण उपासना यांचे समप7ण. हा ख्रिHश्चन
धमा7चा एल डोराडो आहे. या� जी�नाचे वि�ज्ञान समावि�ष्ट आहे, आणिण के�ळ आत्म्याचे दै�ी विनयंत्रण 
ओळख�े, ज्यामध्ये आत्मा आपला स्�ामी आहे, आणिण भौवि�क ज्ञान आणिण मान�ाला स्थान नाही.

14.    273 : 18 फक्त

आत्म्याद्वारे शालिस� अस�ाना मनुष्य सुसं�ादी अस�ो.

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिHश्चन सायन्स चच7ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Oप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, फेब्रु�ारी 12, 2023                                                                                                       पृष्ठ 8
वि�षय — जी�

दैविनक क�7वे्य

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ7ना

दररोज प्राथ7ना करणे हे या चच7मधील प्रत्येक सदस्याचे क�7व्य असेलः "�ुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य,  जी�न आणिण प्री�ी यांचे राज्य स्थाविप� व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�7 पापां�र राज्य करु द्या;
आणिण �ुझे शब्द स�7 मान�जा�ीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच7 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हे�ू � कृ�ींचा विनयम

द मदर चच7च्या सदस्यांच्या हे�ू किकं�ा कृ�ीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन
देऊ नये. वि�ज्ञाना� दै�ी  प्रेम एकट्यान े माणसा�र राज्य कर�े;  आणिण एक ख्रिHश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमा� गोड
सुवि�धांना प्रवि�किबंविब� कर�े, पापाची किनंदा कर�े, खरा बंधु�ा, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच7मधील
सदस्यांनी दररोज स�7 प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले,  भवि�ष्य सांगण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  किनंदा
करण्यापासून,  समुपदेशना�ून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा7न े प्रभावि��  होण्यापासून
�ाचण्यासाठी प्राथ7ना करा�ी.

चच7 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पंथ. 1

क�7व्याची स�क7 �ा

आOमक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध दररोज स्��:  चा  बचा�  करणे,  आणिण दे�,  त्याचा  ने�ा  आणिण
मान�जा�ीबद्दल त्याच्या जबाबदा . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल7क्ष करणे हे या चच7मधील प्रत्येक सदस्याचे क�7व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.
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_____________________

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिHश्चन सायन्स चच7ने �यार केला हो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Oप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


