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रवि��ारी मे 8, 2022

वि�षय — आदाम आणि� पडलेला मा�ूस

सोनेरी मजकूर:  उत्पत्ति  1 : 27, 28

"तेव्हा दे�ाने आपल्या प्रवितरुपाचा मनषु्य विनमा)� केला; दे�ाने त्यांना आशी�ा)द दिदला.”

उ रदायी �ाचन: प्रेविषतांचीं कृत्यें 17: 24-28
रोमकरांस 11: 33, 36

24 ज्याने हे स�) जग � त्यातील स�) काही विनमा)� केले तोच हा दे� आहे. तो जमीन � आकाश यांचा प्रभु 
आहे. मनषु्यांनी बांधलेल्या मंदिदरात तो राहत नाही!

25 हा दे� जी�न देतो, श्वास देतो � सगळे काही देतो. त्याला जे पाविहजे ते सगळे त्याच्याकडे आहे.
26 दे�ाने एका मा�साला (आदाम) विनमा)� करुन सुरु�ात केली. त्याच्यापासून त्याने �ेग�ेगळे लोक 

विनमा)� केले. दे�ाने त्यांना सगळीकडे राहण्यास मुभा दिदली. दे�ाने त्यांना काळ � सीमा ठर�ून दिदल्या.
27 त्यांनी दे�ाचा शोध करा�ा अशी त्याची इच्छा होती. कदाचिचत तो त्यांचा शोध करील � त्यांना तो 

सापडेल. प� तो आमच्या को�ापासूनही दूर नाही.
28 आम्ही त्याच्यासह राहतो आम्ही त्याच्यासह चालतो आम्ही त्याच्यासह आहोत.’तुमच्यातीलच काही 

लोकांनी असे त्तिलविहले आहे:‘आम्ही त्याची मुले आहोत.
33 दे�ाच्या बूद्धीची आणि� ज्ञानाची सप ी विकती अगाध आहे. त्याच्या विन�)य आणि� त्याच्या मागा)चा माग 

काढ�े कठी� आहे.
36 कार� स�) गोष्टी त्याने विनमा)� केल्या आणि� त्याच्या द्वारे अस्तिFतत्�ात आहेत. त्याला युगानुयुग गौर� 

असो, आमेन.

हा बायबलचा धडा F�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच)ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिFTकल कोTेशन्स आणि� ख्रिLश्चन सायन्स Tेक्FTबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Tू द स्क्रिFRप्चस)मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. उत्पत्ति  1: 1-4 (से :), 26-28, 31 (से 1st.)

1 �ाने आकाश � पथृ्�ी विनमा)� केली.
2 सुरु�ातीला पृथ्�ी पू�)प�े रिरकामी होती; पथृ्�ी�र काहीही नव्हते. अंधाराने जलाशय झाकलेले 

होते; आणि� दे�ाचा आत्मा पाण्या�र पाखर घालीत होता
3 नंतर दे� बोलला, प्रकाश हो�ो आणि� प्रकाश चमकू लागला.
4 दे�ाने प्रकाश पाविहला आणि� त्याला कळले की तो चांगला आहे. नंतर दे�ाने अंधारापासून प्रकाश 

�ेगळा केला.
26 मग दे� बोलला, आप� आपल्या प्रवितरूपाचा आपल्या सारखा मनषु्य विनमा)� करु; समदु्रातील 

मासे, आकाशातील पक्षी, स�) �नपशू, मोठी जना�रे � जचिमनी�र सरपT�ारे स�) लहान प्रा�ी 
यांच्या�र ते स ा चालवि�तील.

27 तेव्हा दे�ाने आपल्या प्रवितरुपाचा मनषु्य विनमा)� केला; दे�ाचे प्रवितरुप असा तो विनमा)� केला; नर �
नारी अशी ती विनमा)� केली.

28 दे�ाने त्यांना आशी�ा)द दिदला; दे� त्यांना म्ह�ाला, Jलद्रपू व्हा, बहुगणुि�त व्हा आणि� पथृ्�ी व्यापून 
Tाका; ती आपल्या स ेखाली आ�ा; समदु्रातील मासे, आकाशातील पक्षी आणि� पृथ्�ी�र 
विJर�ारा प्रत्येक सजी� प्रा�ी यां�र स ा चाल�ा.

31 आप� केलेले स�)काही Jार चांगले आहे असे दे�ाने पाविहले.

2. याकोब 1: 17

17 प्रत्येक उ म � परिरपू�) दे�गी �रून येते. F�गdय प्रकाश ज्याने विनमा)� केला त्या विपत्यापासून ती येते. 
आणि� ज्याच्या�र तारांग�ाच्या हालचालीचा काहीही परिर�ाम होत नाही, अशा विपत्यापासून ती दे�गी 
येते.

3. उत्पत्ति  2: 6, 7 (से ;), 21, 22

6 पथृ्�ी�रुन धुके �र जात असे � त्याने स�) जचिमनी�र पा�ी त्तिशपंडले � पसरले जात असे.
7 नंतर परमेश्वर दे�ाने जाचिमनीतील मातीचा मनुष्य घड�ला � त्याच्या नाकपुड्यात जी�नाचा श्वास 

Jंुकला आणि� मनुष्य जी�धारी म्ह�जे जी�ंत प्रा�ी झाला.
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21 तेव्हा परमेश्वर दे�ाने आदामाला गाढ झोप लागू दिदली. आणि� तो झोपला असता परमेश्वराने आदामाच्या 
शरीरातून एक Jासळी काढली � ती जागा चमडचाने बंद केली. तेव्हा ती मांसाने भरुन आली.

22 परमेश्वराने आदामाची Jासळी काढून वितची Fत्री बन�ली आणि� वितला आदामाकडे नेले.

4. उत्पत्ति  3: 16, 17 (से 1st,), 19

16 नंतर परमेश्वर Fत्रीला म्ह�ाला,“तू गरोदर असताना तुला त्रास होईल आणि� मुलांना जन्म देते �ेळी तुला 
खूप �ेदना होतील. तरी तुझी ओढ तुझ्या न�ऱ्याकडे राहील; आणि� तो तुझ्या�र अचिधकार चाल�ील.

17 नंतर परमेश्वर दे� आदामाला म्ह�ाला,
19 तू अवितशय श्रम करुन विनढळाच्या घामाने भाकर चिमळवि�शीलं तू मरायच्या दिद�सापयkत अवितशय काम 

करशील. आणि� नंतर तू पुन्हा माती होशीलं मी तुला मातीतून उत्पन्न केले आहे; आणि� तू मरशील तेव्हा
परत मातीला जाऊन चिमळशील.

5. 1 योहान 4 : 1, 4, 6

1 विप्रय चिमत्रांनो, प्रत्येक संदेष्ट्याचा आत्म्या�र वि�श्वास ठे�ण्याची स�य ला�ून घेऊ नका. त्याऐ�जी नेहमी
त्या आत्म्यांचीपरीक्षा करा � ते खरोखर दे�ापासून आहेत का ते पाहा. मी हे तमु्हांला सांगतो कार� 
जगात पुष्कळ खोTे संदेष्टे विनघालेआहेत.

4 माझ्या मुलांनो, तमु्ही दे�ाचे आहात, म्ह�ून तुम्ही ख्रिLFतवि�रोध्याच्या अनुयायांना जिजंकले आहे, कार� 
जगामध्येजो सैतान आहे त्याच्यापेक्षा जो तुमच्यामध्ये आहे तो महान दे� आहे.

6 प� आम्ही दे�ाचे आहोत. जो दे�ाला ओळखतो तोआपले ऐकतो. परंतु जो दे�ाचा नाही तो आपले 
ऐकत नाही. अशा रीतीने सत्य प्रकT कर�ारा आत्मा आणि� लोकांना दूरने�ारा आत्मा को�ता हे 
आप� ओळखू शकतो.

6. म य 15: 21-31

21 नंतर येशू तेथून विनघून सोर � त्तिसदोन चा भागात गेला.
22 तेव्हा एक कनानी Fत्री त्या भागातून येशूकडे आली. ती Fत्री ओरडून म्ह�ाली, प्रभु, दावि�दाच्या पुत्रा, 

माझ्या�र दया करा. माझी मुलगी भुताने पछाडली आहे.
23 प� येशूने वितला एका शब्दानेही उ र दिदले नाही, तेव्हा त्याच्या त्तिशष्यांनी येऊन त्याला वि�नवंित केली, 

वितला पाठ�ून द्या, कार� ती आमच्या मागे ओरडत येत आहे.
24 प� येशूने उ र दिदले, मला दे�ाने Jक्त इस्राएलाच्या हर�लेल्या मेढरांकडे पाठवि�ले आहे
25 मग ती Fत्री पुन्हा येशूकडे आली, ती येशूच्या पाया पडली � म्ह�ाली, प्रभु, माझे साहाय्य करा.
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विRस्टिFTकल कोTेशन्स आणि� ख्रिLश्चन सायन्स Tेक्FTबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Tू द स्क्रिFRप्चस)मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, मे 8, 2022                                                                                                              पषृ्ठ 4
वि�षय — आदाम आणि� पडलेला मा�ूस

26 परंतु त्याने म्हTले, मुलाची भाकर घेऊन कुत्र्यास Tाक�े बरे नाही.
27 ती Fत्री म्ह�ाली, होय प्रभु, परंतु कुत्रीही आपल्या धन्याच्या मेजा�रून पडलेले उष्टे चूर खातात.
28 तेव्हा येशूने वितला म्हTले, बाई, तुझा वि�श्वास मोठा आहे. तुझ्या इच्छेप्रमा�े तुला हो�ो. आ�ी वितची 

मुलगी बरी झाली.
29 नंतर येशू तेथून विनघुन गालील सरो�राकडे गेला. येशू डोंगरा�र गेला आणि� तेथे बसला.
30 मग पुष्कळ लोक त्याच्याकडे आले, त्यांनी आपल्याबरोबर लुळे, पांगळे, आंधळे, बविहरे � इतर अनेक 

लोकांना आ�ले होते आणि� त्यांनी त्या आजाऱ्यांना येशूच्या पाया�र ठे�ले. तेव्हा त्याने त्यांना बरे केले.
31 मुके बोलू लागले, लुळे सशक्त झाले. व्यंग असलेले चांगले झाले, लंगडे चालू लागले, आंधळे पाहू 

लागले. हे पाहून लोक थक्क झाले, आणि� त्यांनी इस्राएलाच्या दे�ाचा गौर� केले.

7. 1 करिरंथकरांस 15: 22-25

22 कार� जसे आदामाद्वारे स�) मर� पा�तात तसेच स�)ज� ख्रिLFताद्वारे जिज�ंत केले जातील.
23 प� प्रत्येक ज� त्याच्या Rमानुसार, ख्रिLFत जो प्रथम Jळ आहे, आणि� मग ख्रिLFत येण्याच्या �ेळी त्याचे

असलेले,
24 मग शे�T येईल प्रत्येक अचिधपती, प्रत्येक स ा, � प्रत्येक सामथ्य) जेव्हा ख्रिLFत नाहीसे करील, तेव्हा 

ख्रिLFत दे�विपत्याला राज्य देईल.
25 कार� दे�ाने ख्रिLFताचे शत्रू ख्रिLFताच्या पायाखाली ठे�ीपयkत ख्रिLFताने राज्य केले पाविहजे.

8. 1 योहान 3: 1-3

1 विपत्याने आपल्या�र जे महान प्रमे केले आहे त्यावि�षयी वि�चार करा. आम्हांला दे�ाची मुले म्ह�ण्यापयkत
त्याने प्रमे केले!आणि� आम्ही खरोखरच दे�ाची मुले आहोत! या कार�ामुळे जग आम्हाला ओळखत 
नाही, कार� त्यांनी जगाने ख्रिLFताला ओळखले नाही.

2 विप्रय चिमत्रांनो, आता आम्ही दे�ाची मुले आहोत, आणि� भवि�ष्यकाळात कसे असेल ते अजूनमाहीत 
करुन देण्यात आले नाही. तरीही आम्हाला माहीत आहे की, जेव्हा ख्रिLFत पुन्हा येईल, तेव्हा आम्ही 
त्याच्यासारखेअसू. कार� तो जसा आहे तसे आम्ही त्याला पाहू.

3 आणि� ज्या प्रत्येकाने ही आशा ख्रिLFता�र ठे�ली आहे, तो F�त:लाशुद्ध करतो, जसा ख्रिLFत शुद्ध आहे.

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 516 : 28 (दे�)-29
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दै�ी आत्मा प्रवितकिबंविबत करण्यासाठी दे�ाने मनषु्याला त्याच्या F�तःच्या प्रवितमेत बन�ले.

2. 545 : 10-11

दे�ाने विनमा)� केलेल्या मनषु्याला संपू�) पथृ्�ी�र प्रभुत्� देण्यात आले.

3. 258 : 9-15, 27-30

मनषु्य एक भौवितक F�रूपापेक्षा जाFत आहे ज्यामध्ये मन आहे, ज्याने अमर होण्यासाठी त्याच्या �ाता�र�ातून 
बाहेर पड�े आ�श्यक आहे. मनषु्य अनंत प्रवितकिबंविबत करतो आणि� हे प्रवितकिबंब ईश्वराची खरी कल्पना आहे.

दे� मनुष्यामध्ये अनंत कल्पना व्यक्त करतो जो कायमF�रूपी F�तःचा वि�कास करतो, वि�Fतारत असतो आणि� 
अमया)द आधारातून उच्च आणि� �र जातो.

कधीही जन्माला येत नाही आणि� कधीही मरत नाही, शाश्वत वि�ज्ञानातील दे�ाच्या शासनाखाली मनषु्याला 
त्याच्या उच्च इFTेTमधून पड�े अशक्य होते.

4. 282 : 28-31

जे काही मनुष्याचे पतन किकं�ा दे�ाच्या वि�रुद्ध किकं�ा दे�ाची अनुपस्थिFथती दश)�ते, ते अॅॅडम-F�प्न आहे, जे मन 
किकं�ा मनुष्य नाही, कार� ते विपत्यापासून जन्मलेले नाही.

5. 579: 15 (से 2nd ;), 16 (द)-17 (से 1st ;)

अॅॅडम. त्रTुी; एक खोTेप�ा; … चांगल्याच्या वि�रुद्ध, — दे� आणि� त्याची विनर्मिमंती;

6. 580 : 21-27

अ ॅडम हे ना� जी�न शाश्वत नसून त्याला आरंभ आणि� अंत आहे या खोट्या गृहीतकाचे प्रवितविनचिधत्� करते; की 
अमया)द परिरचिमतामध्ये प्र�ेश करतो, ती बुजिद्धम ा अबुद्धीमध्ये जाते आणि� आत्मा भौवितक अथा)ने �ास करतो; 
त्या अमर मनाचा परिर�ाम पदाथा)त होतो आणि� पदाथ) नश्वर मना�र होतो; की एक दे� आणि� विनमा)ता त्याने जे
विनमा)� केले त्यात प्र�ेश केला आणि� नंतर पदाथा)च्या नास्तिFतकतेमध्ये अदृश्य झाला.

7. 306 : 32-6

हा बायबलचा धडा F�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच)ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिFTकल कोTेशन्स आणि� ख्रिLश्चन सायन्स Tेक्FTबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Tू द स्क्रिFRप्चस)मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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स�) मान�ी मतभेदांचे पालक अॅॅडम-F�प्न होते, गाढ झोप, ज्यातून जी�न आणि� बुजिद्धम ा पुढे जाते आणि� 
पदाथा)त जाते असा भ्रम विनमा)� झाला. ही स�)धमdय चूक, किकं�ा तथाकत्तिथत सप), अजूनही सत्याच्या वि�रुद्ध 
असण्याचा आग्रह धरून म्ह�ते, "तमु्ही दे�ांसारखे व्हाल;" म्ह�जे, मी चूक सत्यासारखी आणि� शाश्वत करीन.

8. 307 : 11 (आय)-14

"… मी ज्याला पदाथ) म्ह�तो त्यामध्ये मी आत्मा घालीन, आणि� पदाथा)ला दे�, आत्मा, जो एकमे� जी�न आहे 
विततकेच जी�न आहे असे �ाTेल."

ही त्रुTी F�तःची चूक असल्याचे त्तिसद्ध झाले आहे.

9. 523 : 3-13

त्याच्या खोट्या आधारामुळे, त्रTुीमुळे वि�कत्तिसत झालेल्या अFपष्टतेचे धुके खोट्या दाव्याला खोल�र आ�ते 
आणि� शे�Tी घोविषत करते की दे�ाला तु्रTी माविहत आहे आणि� ती त्रTुी त्याच्या विनर्मिमंतीमध्ये सुधार�ा करू 
शकते. सत्याच्या अगदी वि�रुद्ध असले तरी असत्य सत्य असल्याचा दा�ा करतो. पदाथा)ची विनर्मिमंती धुके 
किकं�ा खोट्या दाव्यातून किकं�ा गूढीकर�ातून उद्भ�ते, आणि� आकाशातून किकं�ा समजातून नाही, जी दे� 
खऱ्या आणि� खोट्याच्या दरम्यान उभारतो. चुकून, स�) काही खालून येते, �रून नाही. आत्म्याच्या 
प्रवितकिबंबाऐ�जी स�) एक भौवितक चिमथक आहे.

10.   214 : 9-17

आदाम, शाFत्रामध्ये धळूापासून तयार केलेले प्रवितविनचिधत्�, मान�ी मनासाठी एक �Fतुपाठ आहे. अॅॅडम 
सारख्या भौवितक इदंिद्रयांची उत्प ी पदाथा)त होते आणि� धूळात परत येते, - हे गैर-बुजिद्धमान त्तिसद्ध झाले आहे. ते
जसे आत आले तसे ते बाहेर जातात, कार� ते अजूनही तु्रTी आहेत, असण्याचे सत्य नाही. जेव्हा हे कळते की
अध्यास्तित्मक इदंिद्रय, भौवितक नव्हे, मनाचे ठसे मा�सापयkत पोहोच�ते, तेव्हा अस्तिFतत्� समजले जाईल आणि� 
सुसं�ादी असल्याचे आढळेल.

11.   338 : 30 (अॅॅडम)-32

आदाम हा आदश) मा�ूस नव्हता ज्यासाठी पृथ्�ी आशी�ा)दिदत होती. आदश) मनुष्य योग्य �ेळी प्रकT झाला, 
आणि� त्याला ख्रिLFत येशू म्ह�ून ओळखले गेले.

12.   259 : 6-21

दै�ी वि�ज्ञानात, मनषु्य ही ईश्वराची खरी प्रवितमा आहे. दै�ी F�भा� ख्रिLFत येशूमध्ये उ म प्रकारे व्यक्त केला 
गेला, ज्याने नश्वरां�र दे�ाचे खरे प्रवितकिबंब Tाकले आणि� त्यांचे जी�न त्यांच्या गरीब वि�चार-मॉडेल्सच्या 

हा बायबलचा धडा F�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच)ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिFTकल कोTेशन्स आणि� ख्रिLश्चन सायन्स Tेक्FTबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Tू द स्क्रिFRप्चस)मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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अनुमतीपके्षा उंच केले, - ज्या वि�चारांनी मनुष्याला पवितत, आजारी, पापी आणि� मरत आहे. �ैज्ञाविनक अस्तिFतत्� 
आणि� दै�ी उपचार याच्या ख्रिLFतासारखी समज - वि�चार आणि� प्रात्यणिक्षकाचा आधार म्ह�ून - परिरपू�) दे� 
आणि� परिरपू�) मनुष्य - एक परिरपू�) तत्त्� आणि� कल्पना समावि�ष्ट करते.

जर मनुष्य एकेकाळी परिरप�ू) होता परंतु आता त्याने त्याची परिरपू�)ता गमा�ली आहे, तर मनषु्याने कधीही 
दे�ाची प्रवितक्षेविपत प्रवितमा पाविहली नाही. हर�लेली प्रवितमा ही प्रवितमा नाही. दै�ी प्रवितकिबंबात खरी उपमा 
गमा�ली जाऊ शकत नाही. हे समजून घेऊन, येशू म्ह�ाला: "म्ह�ून तुम्ही परिरपू�) व्हा, जसे तुमचा F�गा)तील 
विपता परिरप�ू) आहे."

13.   470 : 16-20, 32-5

दे�ाच्या मुलांना Jक्त एकच मन आहे. मनषु्याचे मन दे� कधीच पाप करत नाही तेव्हा चांगले �ाईT कसे घडू 
शकते? परिरपू�)तेचे मानक मळूतः दे� आणि� मनुष्य होते. दे�ाने F�तःचा दजा) खाली घेतला आहे आणि� 
मनषु्य खाली पडला आहे का?

दे� आणि� मनुष्य यांचे संबंध, दै�ी तत्� आणि� कल्पना, वि�ज्ञानात अवि�नाशी आहेत; आणि� वि�ज्ञानाला 
को�तीही चूक कळत नाही किकं�ा सुसं�ादाकडे परत येत नाही, परंतु दै�ी आदेश किकं�ा आध्यास्तित्मक विनयम 
धार� करतो, ज्यामध्ये दे� आणि� त्याने जे काही विनमा)� केले ते परिरपू�) आणि� शाश्वत आहे, जे त्याच्या 
शाश्वत इवितहासात अपरिर�र्तितंत राविहले आहे.

14.   473 : 26 (से ,), 28 (तो)-31

येशूने प्रात्यणिक्षकाद्वारे जे सांविगतले ते Fथाविपत केले, ... त्याने जे त्तिशक�ले ते त्याने त्तिसद्ध केले. हे ख्रिLश्चन 
धमा)चे वि�ज्ञान आहे. येशूने तत्त्� त्तिसद्ध केले, जे आजारांना बरे करते आणि� त्रTुी दूर करते, हे दै�ी आहे.

15.   476 : 29 (येशू)-5

येशू म्ह�ाला, "दे�ाचे राज्य तमुच्या आत आहे;" म्ह�जेच, सत्य आणि� प्रेम �ाFतवि�क मा�सामध्ये राज्य 
करतात, हे दश)वि�ते की दे�ाच्या प्रवितमेतील मनुष्य अखंड आणि� शाश्वत आहे. येशूने वि�ज्ञानात एक परिरपू�) 
मनषु्य पाविहला, जो त्याला प्रकT झाला जेथे पाप कर�ारा मत्य) मनषु्य नश्वरांना दिदसतो. या परिरपू�) मनषु्यामध्ये
तार�कत्या)ने दे�ाचे F�तःचे F�रूप पाविहले आणि� मनुष्याच्या या योग्य दृविष्टकोनाने आजारी लोकांना बरे केले. 
अशा प्रकारे येशूने त्तिशक�ले की दे�ाचे राज्य अखंड, सा�)वित्रक आहे आणि� तो मा�ूस शुद्ध आणि� पवि�त्र आहे.

16.   200 : 9-19

हा बायबलचा धडा F�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच)ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिFTकल कोTेशन्स आणि� ख्रिLश्चन सायन्स Tेक्FTबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Tू द स्क्रिFRप्चस)मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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जी�न आहे, नेहमी आहे, आणि� कधीही पदाथ) F�तंत्र असेल; कार� जी�न दे� आहे, आणि� मनुष्य 
ही ईश्वराची कल्पना आहे, जी भौवितकदृष्ट्या नाही तर आध्यास्तित्मकरिरत्या तयार झाली आहे आणि� क्षय
आणि� धूळ यांच्या अधीन नाही. Fतोत्रकत्या)ने म्हTले: "तू त्याला तुझ्या हातांच्या कृतीं�र प्रभुत्� 
चिमळ�ून दिदले आहेस. तू स�) काही त्याच्या पायाखाली ठे�ले आहेस."

अस्तिFतत्त्�ाच्या वि�ज्ञानातील महान सत्य, की खरा मा�ूस होता, आहे, आणि� कायम राहील, हे 
अवि��ादनीय आहे; कार� जर मनषु्य दे�ाची प्रवितमा, प्रवितकिबंब आहे, तर तो उलथापालथ किकं�ा 
वि�कृत नाही, तर सरळ आणि� दे�ासारखा आहे.

दैविनक कत)व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ)ना

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

चच) मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच)च्या सदFयांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयत्तिक्तक आसक्तीच उ ेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने मा�सा�र राज्य करते;  आणि� एक ख्रिLश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंधुता,  दानशूरप�ा आणि� क्षमा यामध्ये. या चच)मधील सदFयांनी
दररोज स�) प्रकारच्या �ाईTापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा)ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ)ना
करा�ी.

चच) मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

हा बायबलचा धडा F�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच)ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिFTकल कोTेशन्स आणि� ख्रिLश्चन सायन्स Tेक्FTबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Tू द स्क्रिFRप्चस)मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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कत)व्याची सतक) ता

आRमक  मानत्तिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  F�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 सदFयाचे कत)व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच) मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा F�तंत्र प्लेनविJल्ड ख्रिLश्चन सायन्स चच)ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विRस्टिFTकल कोTेशन्स आणि� ख्रिLश्चन सायन्स Tेक्FTबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Tू द स्क्रिFRप्चस)मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


