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रवि��ारी फेबु्र�ारी 5, 2023

वि�षय — आत्मा

सोनेरी मजकूर:  प्रेविषतांची कृत्ये 26: 19

"मला जो स्�र्गी"य दृष्टान्त झाला, त्याचा मी आज्ञाभंर्गी केला नाही."

उत्तरदायी �ाचन: प्रकटीकरण 4: 1, 2
        प्रकटीकरण  21: 1, 3-5, 7 

1 पाहणे, दार माझ्यासमोर उघडलेले.
2 त्याच क्षणी आत्म्याने माझा ताबा घेतला.
1 मर्गी मी न�ीन स्�र्गी5 आणिण न�ीन पृथ्�ीपाविहली. कारण पविहले आकाश आणिण पविहली पृथ्�ी ही नाहीशी 

झाली होती.आणिण कोणताही समुद्र राविहला नव्हता.
3 आणिण स्�र्गीा5तील सिसंहासनापासून झालेली मोठी �ाणी मी ऐकली.ती �ाणी म्हणाली, आता माणसांच्या

बरोबर दे�ाची �स्ती आहे. आणिण तो त्यांच्या बरोबर राहील. आणिण तो त्यांचा दे�होईल.
4 तो त्यांच्या डोळ्यांतील अशु्र पूसून टाकील. आणिण येथून पुढे मरण असणार नाही. शोक करणे, रडणे 

आणिण अथ�ादु:खसहन् करणे राहणार नाही. कारण स�5 जुन्या र्गीोष्टी नाहीशा झालेल्या आहेत.
5 जो सिसंहासना�र बसलेला होता, तो म्हणाला, पाहा मी स�5 काही न�ीन करीत आहे! मर्गी तो पुढे 

म्हणाला, लिलही!कारण हे शब्द वि�श्वास ठे�ण्याला योग्य आणिण खरे आहेत.
7 जो वि�जय मिमळवि�तो, त्याला या स�5 र्गीोष्टी मिमळतील, मी त्याचा दे�होईन, � तो माझा पुत्र होईल.

धडा उपदेश

बायबल पासून

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिVश्चन सायन्स चच5ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्गी जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिVश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, फेब्रु�ारी 5, 2023                                                                                                       पृष्ठ 2
वि�षय — आत्मा

1. योहान 1: 1, 3, 4, 9 (द), 12 (म्हणून), 13

1 जर्गीाची उत्पलित्त होण्यापू�" शब्दअस्तिस्तत्�ात होता. तो शब्द दे�ाबरोबर होता. आणिण शब्द दे� होता.
3 त्याच्याद्वारे स�5 काही विनमा5ण करण्यात आले त्याच्यालिश�ाय काहीच विनमा5ण करण्यात आले नाही.
4 त्याच्यामध्ये जी�न होते. ते जी�न जर्गीातील लोकांसाठी प्रकाश असे होते.
9 ... खरा प्रकाश जर्गीात येणार होता. हा प्रकाश स�5 लोकांना प्रकाश देतो.
12 ... काही लोकांनी त्याला आपले मानले. त्यांनी त्याच्या�र वि�श्वास ठे�ला. वि�श्वास ठे�णाऱ्या स�ाfना 

त्याने दे�ाची मुले होण्याचा हक्क दिदला.
13 ही मुले लहान बालके जन्मतात तशी जन्मली नाहीत. त्यांचा जन्म आई�मिडलांच्या इच्छेने किकं�ा 

योजनेमुळे झाला नाही, तर त्यांचा जन्म दे�ाकडून झाला.

2. योहान 3: 1-3, 5 (आय)-7, 34

1 कदेम ना�ाचा एक मनुष्य होता. विनकदेम परुशी लोकांपैकी एक असून तो यहूदी लोकांचा एक 
महत्�ाचा पुढारी होता.

2 एका रात्री विनकदेम येशूकडे आला आणिण म्हणाला, रब्बी, तुम्ही दे�ाकडून पाठवि�लेले लिशक्षक आहात 
हे आम्हांला माहीत आहे. कारण तुम्ही जे चमत्कार करता ते दे�ाच्या मदतीलिश�ाय कोणाही माणसाला
करता येणार नाहीत.

3 येशूने उत्तर दिदले, मी तुम्हांला खरे सांर्गीतो प्रत्येक व्यक्तीचा नव्याने जन्म झालाच पाविहजे. जर एखाघा 
माणसाचा नव्याने जन्म झाला नाही, तर दे�ाचे राज्य पाहू शकणार नाही.

5 येशूने उत्तर दिदले. मी तुम्हांला खरे सांर्गीतो: मनुष्याचा पाण्याने आणिण आत्म्याने जन्म झाला नाही तर 
त्याचा दे�ाच्या राज्यात प्र�ेश होणे शक्यच नाही.

6 मनुष्य मान�ी आई�मिडलांच्या उदरी जन्माला येतो. परंतु त्याच्या आस्तित्मक जी�नाचा जन्म पवि�त्र 
आत्म्यापासून होतो.

7 तुमचा न�ीन जन्म झाला पाविहजे म्हणून मी तुम्हांला सांविर्गीतल्याबहल आश्चय5चविकत होऊ नका.
34 दे�ाने त्याला पाठवि�ले. आणिण दे� सांर्गीतो त्याच र्गीोष्टीवि�षयी तो सांर्गीतो. कारण दे� त्याला आत्म्याने 

पूण5पणे भरतो.

3. योहान 6: 16-20, 28, 29, 63, 64 (से 1st .), 66-69

16 त्या संध्याकाळी येशूचे लिशष्य (र्गीालील) सरो�राकडे र्गीेले.
17 लिशष्य एका ना�ेत बसून सरो�रापलीकडील कफण5हूम नर्गीराकडे विनघाले. आता अंधार पडला होता 

आणिण येशू अजून त्यांच्याकडे आलेला नव्हता.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिVश्चन सायन्स चच5ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्गी जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिVश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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18 �ारा फारच जोराने �ाहत होता आणिण सेरो�रात मोठमोठ्या लाटा उसळू लार्गील्या होत्या.
19 त्यांनी ना� तीन ते चार मैल �ल्ह�ीत नेली तेव्हा त्यांना येशू ना�ेकडे येताना दिदसला. तो सरो�राच्या 

पाण्या�रुन चालत होता, तो ना�ेकडेच येत होता. तेव्हा लिशष्य घाबरले.
20 परंतु येशू त्यांना म्हणाला. मी आहे, णिभऊ नका.
28 लोकांनी येशूला वि�चारले, आम्ही कोणत्या र्गीोष्टी कराव्यात अशी दे�ाची इच्छा आहे?
29 येशूने उत्तर दिदले, तुम्ही जे काम करा�े अशी दे�ाची इच्छा आहे, ते हेच की, दे�ाने ज्याला पाठवि�ले, 

त्याच्या�र तुम्ही वि�श्वास ठे�ा�ा.
63 शरीराद्दरे मनुष्याला जी�न मिमळत नाही. परंतु आत्म्याकडून ते जी�न मिमळते. मी तुम्हांला 

सांविर्गीतलेल्या र्गीोष्टी आत्म्यावि�षयी आहेत, म्हणूनच या र्गीोष्टीपासून जी�न मिमळते.
64 परंतु तुमच्यातील काहीजण वि�श्वास ठे�ीत नाहीत.
66 येशूने हे स�5 सांविर्गीतल्या�र त्याच्या लिशष्यांपैकी बरेच जण त्याल सोडून रे्गीले; येशूच्या मारे्गी जाण्याचे 

त्यांनी सोडून दिदले.
67 नंतर येशूने आपल्या बारा लिशष्यांना वि�चारले, तुम्हांलासुद्धा मला सोडून जा�ेसे �ाटते काय?
68 लिशमोन पेत्राने उत्तर दिदले, प्रभुजी आम्ही कोठे जाणार? अनंतकलच्या जी�नाची �चने तर 

तुमच्याज�ळ आहेत.
69 आम्ही तुमच्या�र वि�श्वास ठे�तो. तुम्ही पवि�त्र व्यलिक्त आहात हे आम्हांला माहीत आहे.

4. योहान 11: 1, 4, 17, 21, 23-26, 32-35, 38-44

1 लाजर ना�ाचा एक मनुष्य आजारी होता. तो बेथानी र्गीा�ात राहत होता. याच र्गीा�ात माथा5 आणिण 
मरीया राहत होत्या.

4 पण येशूने हे ऐकून म्हटले, हा आजार मरणासाठी नव्हे तर दे�ाच्या र्गीौर�ासाठी आहे. याद्वारे दे�ाचे 
र्गीौर� व्हा�े यासाठी हा आजार आहे.

17 येशू आल्या�र त्याला समजले की, लाजराला चार दिद�सांपू�"च कबरेत ठे�ण्यात आले आहे.
21 प्रभु माथा5 येशूला म्हणाली, तू जर येथे असतास तर माझा भाऊ मेला नसता,
23 येशू म्हणाला, तुझा भाऊ पुन्हा उठेल.
24 माथा5 म्हणाली. मला माहीत आहे शे�टच्या दिद�शी पुनरुत्थानाच्या �ेळेस तो पुन्हा उठेल.
25 येशू वितला म्हणाला, मी पुनरुत्थान आणिण जी�न आहे. जो माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो तो मेला असेल 

तरी जरे्गील.
26 आणिण जो कोणी जर्गीतो आणिण माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो. तो कधीच मरणार नाही. तू या�र वि�श्वास 

ठे�तेस काय?
32 मर्गी जेथे येशू होता तेथे मरीया आल्या�र ती त्याला पाहून त्याच्या पाया पडली � त्याला म्हणाली, 

प्रभु, आपण येथे असता तर माझा भाऊ मेला नसता.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिVश्चन सायन्स चच5ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्गी जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिVश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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33 मर्गी येशू वितला रडताना पाहून � वितच्याबरोबर असलेल्या यहूद्यांनाही रडताना पाहून आत्म्यात व्याकुळ
झाला � हेला�ून रे्गीला.

34 तो म्हणाला, तुम्ही त्याला कोठे ठे�ले आहे?” ते म्हणाले, प्रभु, या आणिण पाहा.
35 येशू रडला.
38 मर्गी येशू पुन्हा अंत:करणात वि�व्हळ झाला असता कबरेकडे आला. ती रु्गीहा होती, आणिण वितच्या�र 

दर्गीड लोटला होता.
39 येशूने म्हटले, हा दर्गीड काढा. माथा5 म्हणाली, पण प्रभु, लाजर मरुन चार दिद�स झाले आहेत, त्याला 

आता दुर्गीfधी येत असेल. ती मृत लाजराची बहीण होती.
40 येशूने वितला म्हटले, जर तू वि�श्वास धरशील तर दे�ाचे र्गीौर� पाहशील, असे मी तुला सांविर्गीतले नव्हते 

काय?
41 मर्गी त्यांनी दर्गीड बाजूला केला. तेव्हा येशू �र पाहून म्हणाला, विपत्या, तू माझे ऐकले, म्हणून मी तुझे 

उपकार मानतो.
42 आणिण तू नेहमीच माझे ऐकतोस हे मला माहीत आहे, पण जो लोकसमुदाय आजूबाजूला उभा आहे 

त्यांच्यासाठी मी हे बोललो. यासाठी की तू मला पाठवि�ले आहेस या�र त्यांनी वि�श्वास ठ�ा�ा.
43 असे बोलल्या�र त्याने मोठ्याने हाक मारली, लजरा, बाहेर ये.
44 मर्गी जो मेला होता तो लाजर जिज�ंत होऊन बाहेर आला. त्याचे हात पाय �स्त्रांनी बांधले होते � तोंड 

रुमालाने झाकले होते. येशू लोकांना म्हणाला. त्याला मोकळे करा आणिण जाऊ द्या.

5. रोमकरांस 8: 1, 14, 31

1 म्हणून आता जे ख्रिVस्त येशूमध्ये आहेत त्यांना लिशक्षा नाही.
14 कारण जिजतक्यांना दे�ाचा आत्मा चालवि�तो, विततके दे�ाची मुले आहेत.
31 या�रुन आपण काय म्हणा�े? दे� जर आपल्या बाजूचा आहे तर आपल्या वि�रुद्ध कोण?

6. प्रकटीकरण  12: 10, 12 (से 1st .), 17 (पालन)

10 मर्गी मी आकाशातून एक मोठी �ाणी ऐकली. ती म्हणाली, तारण, सामथ्य5, आमच्या दे�ाचे राज्य 
आणिण त्याच्याख्रिVस्ताचा अमिधकार ही आली आहेत. कारण आमच्या भा�ांना दोष ला�णारा जो 
अहोरात्र आमच्या दे�ासमोर त्यांनालिशव्याशाप देत होता, याला खाली फेकण्यात आले आहे. आमच्या 
दे�ासमोर तो आमच्या भा�ां�र दिद�स आणिण रात्र दोषारोपकरीत होता, त्याचा

12 म्हणून आकाशांनो, � जे तुम्ही तेथे राहता तेतुम्ही आनंदी असा.
17 ... दे�ाच्या आजे्ञचे पालन करतात आणिण येशूने लिशकवि�लेले सत्य त्यांच्याकडे आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिVश्चन सायन्स चच5ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्गी जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिVश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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7. लूक 17: 21 (कारण)

21 … कारण दे�ाचे राज्य तुमच्यामध्ये आहे.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 73 : 7 (आत्मा आहे)

आत्मा हा दे� आहे, आणिण मनुष्य त्याचे प्रवितरूप आहे.

2. 90 : 24-8

मनुष्य दे�ाची स्�तःची समानता आहे हे स्�तःला मान्य केल्याने मनुष्याला अमया5द कल्पना प्राप्त 
करण्यास मुक्त करते. ही खात्री मृत्यूचे दार बंद करते आणिण अमरत्�ाकडे उघडते. आत्म्याचे आकलन 
आणिण ओळख शे�टी येणे आ�श्यक आहे, आणिण दै�ी तत्त्�ाच्या आशंकातून असण्याचे रू्गीढ 
सोड�ण्यासाठी आपण आपला �ेळ सुधारू शकतो. सध्या आपल्याला माणूस काय आहे हे माविहत 
नाही, परंतु जेव्हा मनुष्य दे�ाला प्रवितकिबंविबत करेल तेव्हा आपल्याला हे नक्कीच कळेल.

प्रकटकता5 आपल्याला "न�ीन स्�र्गी5 आणिण न�ीन पृथ्�ी" बद्दल सांर्गीतो. परम बुद्धीच्या विनयंत्रणाखाली 
असलेल्या प्राण्यांनी �सलेल्या या स्�र्गी5 आणिण पृथ्�ीचे तुम्ही कधी मिचत्रण केले आहे का?

माणूस दे�ापासून �ेर्गीळा झाला आहे या समजुतीपासून आपण मुक्त होऊ या आणिण के�ळ दै�ी तत्�, 
जी�न आणिण प्रेम यांचे पालन करूया. स�5 खऱ्या आध्यास्तित्मक �ाढीसाठी येथे प्रस्थानाचा एक मोठा 
मुद्दा आहे.

3. 369 : 5-22

ज्या प्रमाणात पदाथ5 मान�ी सं�ेदनांपुढे माणूस म्हणून स�5 अस्तिस्तत्� र्गीमा�तो, त्याच प्रमाणात माणूस त्याचा 
स्�ामी बनतो. तो �स्तसु्थिस्थतीच्या दै�ी अथा5ने प्र�ेश करतो आणिण आजारी लोकांना बरे करणे, मेलेल्यांना 
उठ�णे आणिण लाटे�र चालणे यात दाख�ल्याप्रमाणे येशूच्या धम5शास्त्राचे आकलन करतो. या स�5 कृत्यांनी 
द्रव्य हे पदाथ5 आहे, जी�नाचा मध्यस्थ किकं�ा अस्तिस्तत्�ाच्या कोणत्याही स्�रूपाचा विनमा5ता असू शकतो या 
वि�श्वासा�र येशूचे विनयंत्रण दिदसून आले.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिVश्चन सायन्स चच5ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्गी जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिVश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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ल्यूक किकं�ा पॉल यांनी रोर्गी बरे करण्याचे काही मार्गी5 शोधण्यासाठी रोर्गीाची �ास्तवि�कता केली असे आपण 
कधीही �ाचले नाही. येशूने कधीही वि�चारले नाही की रोर्गी तीव्र आहे की तीव्र आहे, आणिण त्याने कधीही 
आरोग्याच्या विनयमांकडे लक्ष देण्याची लिशफारस केली नाही, कधीही औषधे दिदली नाहीत, मनुष्याने जर्गीा�े 
अशी दे�ाची इच्छा आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी त्याने कधीही प्राथ5ना केली नाही. त्याने मनुष्याला 
समजले, ज्याचे जी�न दे� आहे, ते अमर आहे, आणिण त्याला माविहत होते की मनुष्याला दोन जी�न नाहीत, 
एक नष्ट करणे आणिण दुसरे अवि�नाशी बन�णे.

4. 75 : 13-16

लाजर कधीही मरण पा�ला नाही या समजुतीने येशूने लाजरला पुनसfचवियत केले, त्याचे शरीर मेले आणिण 
नंतर पुन्हा जिज�ंत झाले हे मान्य करून नव्हे.

5. 67 : 32-6

युर्गी ज�ळ येते जेव्हा अस्तिस्तत्�ाच्या सत्याची समज खऱ्या धमा5चा आधार असेल. सध्या मनुष्य हास्यास्पद 
समजण्याच्या भीतीने हळूहळू प्रर्गीती करतो. ते फॅशन, अणिभमान आणिण अथा5चे रु्गीलाम आहेत. कधीतरी 
आपण लिशकूया की आत्मा या महान �ास्तुवि�शारदाने वि�ज्ञानात स्त्री आणिण पुरुष कसे विनमा5ण केले.

6. 192: 4-10 (से 2nd.), 19-21, 32-14 (से 2nd.)

आम्ही ख्रिVश्चन शास्त्रज्ञ आहोत, जेव्हा आम्ही खोट्या�र अ�लंबून राहणे सोडून देतो आणिण सत्य समजून 
घेतो. जोपयfत आपण स�5 काही ख्रिVस्तासाठी सोडत नाही तोपयfत आपण ख्रिVश्चन शास्त्रज्ञ नाही. मान�ी मते 
अध्यास्तित्मक नसतात. ते कानाच्या श्र�णातून, तत्त्�ाऐ�जी भौवितकतेतून आणिण अमरत्�ाऐ�जी नश्वरातून 
येतात. आत्मा दे�ापासून �ेर्गीळा नाही. आत्मा हा दे� आहे.

वि�ज्ञानात, दे�ाला वि�रोध करण्याची तुमची शक्ती असू शकत नाही आणिण भौवितक इंदिद्रयांनी त्यांची खोटी साक्ष
सोडली पाविहजे.

मला लिलनमधील मिमस्टर क्लाक5 ला भेटायला बोला�ण्यात आले होते, जे लहान असताना लाकडी 
अणकुचीदार टोका�र पडल्यामुळे विहपच्या आजाराने सहा मविहने अंथरुणा�रच होते. घरात प्र�ेश केल्या�र 
मी त्याच्या डॉक्टरांना भेटलो, त्यांनी सांविर्गीतले की रुग्ण मरत आहे. डॉक्टरांनी नुकतेच विनतंबा�रील व्रणाची 
तपासणी केली होती आणिण सांविर्गीतले की हाड विकत्येक इंच लांब आहे. त्याने मला प्रोबही दाख�ला, ज्यामध्ये
हाडांच्या या स्थिस्थतीचा पुरा�ा होता. डॉक्टर बाहेर र्गीेले. मिमस्टर क्लाक5  डोळे मिमटून आणिण दृविष्टहीन झोपले. 
त्याच्या कपाळा�र मृत्यूचे द� पडले होते. मी त्याच्या पलंर्गीा�र रे्गीलो. काही क्षणातच त्याचा चेहरा बदलला; 

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिVश्चन सायन्स चच5ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्गी जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिVश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, फेब्रु�ारी 5, 2023                                                                                                       पृष्ठ 7
वि�षय — आत्मा

त्याच्या डेथ-पॉलरने नैसर्गिर्गींक रंर्गीाची जार्गीा दिदली. पापण्या हळू�ारपणे बंद झाल्या आणिण श्वासोच्छ्�ास 
नैसर्गिर्गींक झाला; तो झोपला होता. सुमारे दहा मिमविनटांत त्याने डोळे उघडले आणिण म्हणाला: "मला न�ीन 
माणसासारखे �ाटते. माझे दुःख संपले आहे."

7. 194 : 2-5

या संणिक्षप्त अनुभ�ाचा आढा�ा घेतल्यास, दै�ी मन असलेल्या मनुष्याच्या आध्यास्तित्मक कल्पनेचा योर्गीायोर्गी
समजण्यात मी अयशस्�ी होऊ शकत नाही.

8. 561 : 16-21

जॉनने मान�ी आणिण दै�ी योर्गीायोर्गी पाविहला, जो मनुष्य येशूमध्ये दश5वि�ला रे्गीला आहे, दे�त्� मान�तेला 
जी�नात स्�ीकारत आहे आणिण त्याचे प्रदश5न, - मान�ी समज कमी करणे आणिण जी�न जे दे� आहे ते 
समजून घेणे. दै�ी प्रकटीकरणामध्ये, भौवितक आणिण शारीरिरक आत्मत्� नाहीसे होते आणिण आध्यास्तित्मक 
कल्पना समजली जाते.

9. 573 : 13-2

या �ैज्ञाविनक चेतनेसह आणखी एक प्रकटीकरण होते, अर्गीदी स्�र्गीा5तून घोषणा, स��च्च सुसं�ाद, की दे�, 
समरसतेचे दै�ी तत्�, सदै� माणसांबरोबर आहे आणिण ते त्याचे लोक आहेत. अशाप्रकारे मनुष्य यापुढे एक 
दुःखी पापी म्हणून ओळखला जात नाही, तर दे�ाचा आशी�ा5दिदत मुलर्गीा म्हणून ओळखला जातो. का? 
कारण सेंट जॉनची स्�र्गी5 आणिण पृथ्�ीची भौवितक भा�ना नाहीशी झाली होती आणिण या खोट्या अथा5च्या जार्गीी 
आध्यास्तित्मक अथ5 होता, व्यलिक्तविनष्ठ स्थिस्थती ज्याद्वारे तो न�ीन स्�र्गी5 आणिण न�ीन पृथ्�ी पाहू शकतो, ज्यामध्ये 
आध्यास्तित्मक कल्पना आणिण �ास्तवि�कतेची जाणी� समावि�ष्ट आहे. . हा असा विनष्कष5 काढण्यासाठी 
शास्त्र�चनीय अमिधकार आहे की अस्तिस्तत्�ाची अशी ओळख पुरुषांना सध्याच्या अस्तिस्तत्�ाच्या स्थिस्थतीत शक्य 
आहे, आणिण आहे - की आपण मृत्यू, दु:ख आणिण �ेदना यांच्या समाप्तीबद्दल येथे आणिण आता जार्गीरूक होऊ 
शकतो. हे खरोखरच विनरपेक्ष ख्रिVश्चन वि�ज्ञानाचे पू�5सूचना आहे. विप्रय पीमिडतांनो, मनापासून घ्या, कारण हे 
अस्तिस्तत्�ाचे �ास्त� कधीतरी आणिण कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे नक्कीच प्रकट होईल. यापुढे �ेदना होणार 
नाहीत आणिण स�5 अश्रू पुसले जातील. जेव्हा तुम्ही हे �ाचता तेव्हा येशूचे शब्द लक्षात ठे�ा, "दे�ाचे राज्य 
तुमच्या आत आहे." त्यामुळे ही आध्यास्तित्मक चेतना ही सध्याची शक्यता आहे.

10.    208 : 20-24

आपण �ास्तवि�क आणिण शाश्वत लिशकू या, आणिण आत्म्याच्या राज्यासाठी, स्�र्गीा5चे राज्य, - �ैणिश्वक सुसं�ादाचे 
राज्य आणिण शासन, जे र्गीमा�ले जाऊ शकत नाही किकं�ा कायमचे अदृश्य राहू शकत नाही यासाठी तयार होऊ 
या.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिVश्चन सायन्स चच5ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्गी जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिVश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, फेब्रु�ारी 5, 2023                                                                                                       पृष्ठ 8
वि�षय — आत्मा

दैविनक कत5वे्य

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ5ना

दररोज प्राथ5ना करणे हे या चच5मधील प्रत्येक सदस्याचे कत5व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य,  जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�5 पापां�र राज्य करु द्या;
आणिण तुझे शब्द स�5 मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!
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हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच5च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन
देऊ नये. वि�ज्ञानात दै�ी  प्रेम एकट्यान े माणसा�र राज्य करते;  आणिण एक ख्रिVश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात र्गीोड
सुवि�धांना प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच5मधील
सदस्यांनी दररोज स�5 प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले,  भवि�ष्य सांर्गीण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  किनंदा
करण्यापासून,  समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मार्गीा5न े प्रभावि�त  होण्यापासून
�ाचण्यासाठी प्राथ5ना करा�ी.

चच5 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत5व्याची सतक5 ता

आ[मक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध दररोज स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .््या वि�सरणे किकं�ा दुल5क्ष करणे हे या चच5मधील प्रत्येक सदस्याचे कत5व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.
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_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिVश्चन सायन्स चच5ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंर्गी जेम्स बायबलमधील 
वि[स्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिVश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्[प्चस5मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


