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वि�षय — आदाम आणि� पडलेला मा�ूस

सोनेरी मजकूर:  1 करिरंथकरांस 15: 22

"कार� जसे आदामाद्वारे स�% मर� पा�तात तसेच स�%ज� ख्रि(स्ताद्वारे जिज�ंत केले जातील."

उत्तरदायी �ाचन: स्तोत्रसंविहता 92: 1, 2, 12-15
  यहूदा 1: 24, 25

1 परमेश्वराची स्तुती कर�े चांगले असते. परात्पर दे�ा, तुझ्या ना�ाचे उपकारस्मर� कर�े चांगले 
असते.

2 तुझ्या प्रेमा बद्दल सकाळी गा�े आणि� रात्री तुझ्या इमानीप�ाबद्दल जयजयकार कर�े चांगले असते.
12 परंतु चांगला मा�ूस �ाढ�ाऱ्या खजुराच्या झाडाप्रमा�े असतो.चांगला मा�ूस लबानोनमधल्या 

मोठ्या दे�दार �ृक्षासारखा असतो.
13 चांगली मा�से परमेश्वराच्या मंदिदरात ला�लेल्या मजबूत �ृक्षासारखी असतात. आमच्या दे�ाच्या 

मंदिदरातील अंग�ात ती झपाट्याने �ाढतील.
14 ते जुने झाल्या�रही फळे देत राहातील. ते सशक्त विहरव्या झाडासारखे असतील.
15 परमेश्वर चांगला आहे हे प्रत्येकाला दाख�ण्यासाठी ती (चांगली मा�से) तेथे आहेत तो माझा खडक 

असून तो काहीही चुकीचे करत नाही.
24 आता, तुम्ही पडू नये म्ह�ून तुम्हाला राखा�यास जो समथ% आहे आणि� तुम्हाला आपल्या गौर�ी 

समक्षतेत शुद्ध असेसादर करायला जो मोठ्या आनंदाने तयार आहे, त्याला आणि� आपले तार� 
कर�ारा जो

25 एकच दे� आहे, त्याला आपलाप्रभु येशू ख्रि(स्त याच्याद्वारे गौर�, मान, पराक्रम आणि� अधिधकार काल,
आज आणि� अनंतकाळ असो. आमेन.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि(श्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्Zकल कोZेशन्स आणि� ख्रि(श्चन सायन्स Zेक्स्Zबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Zू द स्क्रिस्क्रप्चस%मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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धडा उपदेश

बायबल पासून

1. उत्पलित्त 1: 26, 27, 31 (से 1st.)

26 मग दे� बोलला, आप� आपल्या प्रवितरूपाचा आपल्या सारखा मनुष्य विनमा%� करु; समुद्रातील मासे, 
आकाशातील पक्षी, स�% �नपशू, मोठी जना�रे � जधिमनी�र सरपZ�ारे स�% लहान प्रा�ी यांच्या�र ते 
सत्ता चालवि�तील.

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

31 आप� केलेले स�%काही फार चांगले आहे असे दे�ाने पाविहले.

2. उत्पलित्त 2: 6-9, 21, 22

6 पृथ्�ी�रुन धुके �र जात असे � त्याने स�% जधिमनी�र पा�ी लिशपंडले � पसरले जात असे.
7 नंतर परमेश्वर दे�ाने जाधिमनीतील मातीचा मनुष्य घड�ला � त्याच्या नाकपुड्यात जी�नाचा श्वास 

फंुकला आणि� मनुष्य जी�धारी म्ह�जे जी�ंत प्रा�ी झाला.
8 मग परमेश्वर दे�ाने पू�gकडे एदेन ना�ाच्या जागेत एक बाग ला�ली आणि� त्या बागेत आप� 

घडवि�लेल्या मनुष्याला ठे�ले.
9 परमेश्वर दे�ाने सुदंर दिदस�ारी अन्नासाठी उत्तम अशी स�% जातीची झाडे बागेमध्ये उग�ली आणि� 

बागेच्या मध्यभागी जी�नाचे झाड आणि� बऱ्या�ाईZाचे ज्ञान दे�ारे झाड अशी झाडे ला�ली.
21 तेव्हा परमेश्वर दे�ाने आदामाला गाढ झोप लागू दिदली. आणि� तो झोपला असता परमेश्वराने 

आदामाच्या शरीरातून एक फासळी काढली � ती जागा चमडचाने बंद केली. तेव्हा ती मांसाने भरुन 
आली.

22 परमेश्वराने आदामाची फासळी काढून वितची स्त्री बन�ली आणि� वितला आदामाकडे नेले.

3. उत्पलित्त 3: 1-3, 6, 13, 16, 17 (से 1st,), 19

1 परमेश्वर दे�ाने विनमा%� केलेल्या स�% �न्य प्राण्यांमध्ये सप% हा अवितशय धूत% आणि� हुषार होता. त्याला 
स्त्रीची फस��ूक करायची होती. त्या�ेळी सप% त्या स्त्रीशी बोलला � तो वितला म्ह�ाला, स्क्रिस्त्रये, 
बागेतल्या को�त्याही झाडाचे फळ खाऊ नको असे दे�ाने तुला खरोखरच सांविगतले आहे काय?

2 स्त्रीने सपा%ला उत्तर दिदले, नाही. दे�ाने तसे म्हZले नाही बागेतल्या झाडांची फळे आम्ही खाऊ शकतो.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि(श्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्Zकल कोZेशन्स आणि� ख्रि(श्चन सायन्स Zेक्स्Zबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Zू द स्क्रिस्क्रप्चस%मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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3 परंतु असे एक झाड आहे की ज्याचे फळ आम्ही खाता कामा नये दे�ाने आम्हाला सांविगतले, बागेच्या 
मधोमध असलेल्या झाडाचे फळ तुम्ही मुळीच खाऊ नका. त्या झाडाला स्पश%ही करु नका. नाहीतर 
तुम्ही मराल.

6 स्त्रीने पाविहले की ते झाड दिदसण्यात संुदर, त्याचे फळ खाण्यास चांगले � शहा�प� दे�ारे आहे 
म्ह�ून वितने त्या झाडाचे फळ तोडून घेतले � खाल्ले. वितचा न�रा वितच्याबरोबर तेथे होता; तेव्हा वितने 
त्या फळातून त्याला थोडे दिदले � त्याने ते खाल्ले.

13 मग परमेश्वर त्या स्त्रीला म्ह�ाला, तू हे काय केलेस? ती स्त्री म्ह�ाली, सपा%ने मला भुरळ घालून 
फसवि�ले � म्ह�ून मी ते फळ खाल्ले.

16 नंतर परमेश्वर स्त्रीला 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 अधिधकार 
चाल�ील.

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

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

4. योहान 1: 6, 15-17

6 योहानना�ाचा एक मनुष्य होता. दे�ाने त्याला पाठ�ीले.
15 योहानाने त्याच्यावि�षयी लोकांना सांविगतले. योहान म्ह�ाला, ज्याच्यावि�षयी मी सांगत आहे तो हाच. 

मी म्ह�ालो, माझ्यानंतर ये�ारा माझ्याहून थोर आहे, तो मोझ्या अगोदरपासुन आहे.
16 शब्द (ख्रि(स्त) हा कृपा (दयाळूप�ा) � सत्य यांनी पू�%प�े भरला होता. त्याच्याकडून आम्हांला भरपूर 

आशी�ा%द धिमळाले.
17 मोशेद्वारे विनयमशास्त्र दिदले, प� दया � सत्याचा माग% ही येशू ख्रि(स्ताद्वारे प्राप्त झाली.

5. योहान 5: 1-9

1 नंतर एका यहुदी स�ासाठी येशू यरुशलेमला गेला.
2 यरुशलेमात एक तळे आहेत. त्या तव्व्याला लागून पाच पडव्या आहेत. (होत्या) यहूदिदभाषेत।त्या 

तव्�याला बेथेझाथाम्ह�त. हे तळे मेंढरे ना�ाच्या �ेशीज�ळ आहे.
3 तव्व्यालगतच्या पडव्यामध्ये अनेक रोगी पडून असत. त्यात काही आंधळे, लंगडे � काही पांगळे 

होते.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि(श्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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4 कार� की दे�दूत �ेळो�ेळी तव्व्यात उतरुन पा�ी हाल�ीत असे आणि� पा�ी हालवि�ल्यानंतर प्रथम 
जो त्यात जाई त्याला को�ताही रोग असेला तरी तो बरी होत असे.

5 तेथे अडतीस �षg आजारी असलेला एक रोगी पडून होता.
6 येशूने त्याला तेथे पडलेला पाविहले, तो मनुष्य तेथे बराच काळ पडून असा�ा हे येशूने ओळखले. 

म्ह�ून येशूने त्या मनुष्याला वि�चारले. तुला बरे व्हा�याला पाविहजे का?
7 त्या आजारी मनुष्याने उत्तर दिदले, महाराज, पा�ी हालते तेव्हा त्यात घेऊन जाण्यासाठी माझ्याज�ळ 

को�ीच व्यलिक्त नाही. स�ाpत अगोदर पाण्यात उतरण्यासाठी मी विनघालो की, माझ्या अगोदर दुसराच 
रोगी पाण्यात उतरतो.

8 मग येशू म्ह�ाला, उठून उभा राहा! आपली खाZ उचल आणि� चालू लाग.
9 तेव्हा तो रोगी ताबडतोब बरा झाला, तो आपली खाZ उचलून चालू लागला. हे स�% ज्या दिद�शी घडले 

तो शब्बाथाचा दिद�स होता.

6. मत्तय  5: 2, 44 (मी म्ह�ू), 45 (से:), 48

2 आणि� त्याने त्यांना लिशकवि�ण्यास सरु�ात केली. तो म्ह�ाला.
44 प� मी तुम्हांला सांगतो, तुमच्या शत्रू�र प्रेम करा. तुमचे जे �ाईZ करतात त्यांच्यासाठी प्राथ%ना करा.
45 जर तुम्ही असे कराल, तर तुम्ही तुमच्या स्�गा%तील विपत्याचे खरे पुत्र व्हाल. तुमचा विपता चांगल्या�र 

आणि� �ाईZा�र अशा दोघां�रही सूय% उगवि�तो. चांगल्या�रही आणि� �ाईZा�रही पाऊस पाडतो.
48 म्ह�ून जसा तुमचा स्�गा%तील विपता परिरपू�% आहे तसे तुम्हीही परिरपू�% व्हा.

7. लूक 17: 20, 21

20 एकदा, परुश्यांनी येशूला वि�चारले, दे�ाचे राज्य केव्हा येईल, त्याने त्यांना उत्तर दिदले, दे�ाच राज्य 
दृद्दय स्�रुपात येत नाही. लोक असे म्ह��ार नाहीत की

21 ते येथे आहे! किकं�ा ते तेथे आहे! कार� दे�ाचे राज्य तुमच्यामध्ये आहे.

8. इविफसकरांस 4: 22 (बंद कर�े)-24

22 ... तुमच्या पू�wच्या जी�नावि�षयी, तुम्हांला तुमच्या जुन्या मनुष्यापासून सुZका करुन घेण्यास 
लिशकवि�ले होते, जो मनुष्य फस��ुकीच्या इच्छेने अशुद्ध झाला आहे.

23 यासाठी तुम्ही अंत:कर�ामध्ये � आत्म्यात न�े केले जा�े आणि�
24 न�ा मनुष्य तुम्ही धार� करा�ा, जो दे�ाप्रमा�े विनमा%� केलेला आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि(श्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 516: 9-12

दे� स�% गोष्टींची रचना करतो, त्याच्या स्�तःच्या प्रवितमेनुसार. जी�न अस्तिस्तत्त्�ात प्रवितकिबंविबत होते, सत्यात 
सत्य, दे� चांगुलप�ामध्ये, जे स्�तःची शांती आणि� शाश्वत देते.

2. 262: 27-28 (से 2nd.)

नश्वर कलहाचा पाया मनुष्याच्या उत्पत्तीची खोZी जा�ी� आहे. योग्य सुरु�ात कर�े म्ह�जे योग्य 
रीतीने समाप्त हो�े.

3. 338: 12 (द)-15, 30-32

अॅॅडम हा शब्द विहब्रू अदामामधून आला आहे,  जो जधिमनीचा लाल रंग,  धूळ,  शून्यता दश%वि�तो.  अॅॅडम
ना�ाचे दोन अक्षरांमध्ये वि�भाजन करा आणि� ते एक धर� किकं�ा अडथळा �ाचते. … या�रून असे दिदसून
येते की आदाम हा आदश% मा�ूस नव्हता ज्यासाठी पृथ्�ी आशी�ा%दिदत होती. आदश% मनुष्य योग्य �ेळी प्रकZ
झाला आणि� त्याला ख्रि(स्त येशू म्ह�ून ओळखले गेले.

4. 529: 21-6

दै�ी प्रेमाच्या मुलांना मोहात पाडण्यासाठी खोZे बोल�ारा सप% कोठून येतो? सप% के�ळ दुष्ट म्ह�ून रूपकात 
प्र�ेश करतो. ��%न केलेल्या प्रजातींचे प्रवितविनधिधत्� कर�ारे प्रा�ी साम्राज्यात आपल्याकडे असे काहीही नाही 
- एक बोल�ारा सप%, - आणि� त्या �ाईZाचा आनंद घ्या�ा, जे काही सादर केले आहे, ते स्�तःच्या 
वि�रोधाभासी आहे आणि� सत्य आणि� चांगल्यामध्ये त्याचे मूळ किकं�ा समथ%न नाही. हे पाहून, आप� स�% �ाईZ
दाव्यांना लढण्यासाठी वि�श्वास ठे�ला पाविहजे, कार� आपल्याला माविहत आहे की ते विनरुपयोगी आणि� 
अ�ास्त� आहेत.

अॅॅडम, त्रुZीचा समानाथw शब्द, भौवितक मनाच्या वि�श्वासाचा अथ% आहे. तो मनुष्या�र आपले राज्य काहीसे 
सौम्यप�े सुरू करतो, परंतु तो खोZेप�ात �ाढतो आणि� त्याचे दिद�स कमी होतात. या वि�कासामध्ये, सत्याचा
अमर, अध्यास्तित्मक विनयम नश्वर, भौवितक अथा%च्या वि�रुद्ध म्ह�ून प्रकZ होतो.

दै�ी वि�ज्ञानामध्ये, मनुष्य दिZकून राहतो, असण्याचे दै�ी तत्�.

5. 470: 16-5

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि(श्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्Zकल कोZेशन्स आणि� ख्रि(श्चन सायन्स Zेक्स्Zबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Zू द स्क्रिस्क्रप्चस%मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दे�ाच्या मुलांना फक्त एकच मन आहे. दे�, मनुष्याचे मन, पाप करीत नाही, तेव्हा चांगले �ाईZ कसे घडू 
शकते? परिरपू�%तेचे मानक मूळतः दे� आणि� मनुष्य होते. दे�ाने स्�तःचा दजा% खाली आ�ला आहे आणि� 
मा�ूस खाली पडला आहे का?

दे� हा मनुष्याचा विनमा%ता आहे, आणि�, मनुष्य परिरपू�% राहण्याचे दै�ी तत्त्�, दै�ी कल्पना किकं�ा प्रवितकिबंब, 
मनुष्य, परिरपू�% राहतो. मनुष्य हा दे�ाच्या अस्तिस्तत्�ाची अणिभव्यक्ती आहे. जर कधी असा क्ष� आला की 
जेव्हा मनुष्याने दै�ी परिरपू�%ता व्यक्त केली नाही, तर असा एक क्ष� आला जेव्हा मनुष्याने दे� व्यक्त केला 
नाही आणि� परिर�ामी, एक �ेळ जेव्हा दे�ता व्यक्त केली नाही - म्ह�जे अस्तिस्तत्�ालिश�ाय. जर मनुष्याने 
परिरपू�%ता गमा�ली असेल, तर त्याने त्याचे परिरपू�% तत्�, दै�ी मन गमा�ले आहे. या परिरपू�% तत्त्�ालिश�ाय 
किकं�ा मनालिश�ाय मा�ूस कधी अस्तिस्तत्�ात असेल तर मा�साचे अस्तिस्तत्� ही एक धिमथक होती.

दे� आणि� मनुष्य यांचे संबंध, दै�ी तत्� आणि� कल्पना, वि�ज्ञानात अवि�नाशी आहेत; आणि� वि�ज्ञान 
को�तीही चूक जा�त नाही किकं�ा सुसंगततेकडे 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.

6. 520: 3-15

एक अथांग मन व्यक्त होते. अमया%द प्रेमाची खोली, रंुदी, उंची, पराक्रम, �ैभ� आणि� �ैभ� स�% जागा भरते. 
हे पुरेसे आहे! मान�ी भाषा अस्तिस्तत्त्�ात असलेल्या के�ळ अमया%द भागाची पुनरा�ृत्ती करू शकते. विनरपेक्ष 
आदश%, मनुष्य, त्याचे अमया%द तत्त्�, प्रेम यापेक्षा, मनुष्याने पाविहले किकं�ा समजले नाही. तत्त्� आणि� त्याची 
कल्पना, मनुष्य, सहअस्तिस्तत्� आणि� शाश्वत आहेत. अनंताचे अंक, ज्याला सात दिद�स म्ह�तात, �ेळेच्या 
कॅलेंडरनुसार कधीही मोजता येत नाही. हे दिद�स मृत्यूचे अदृश्य झाल्या�र दिदसून येतील, आणि� ते अनंतकाळ
प्रकZ करतील, जी�नाची न�ीनता, ज्यामध्ये स�% त्रुZीची भा�ना कायमची नाहीशी होते आणि� वि�चार दै�ी 
असीम कॅल्क्युलस स्�ीकारतो.

7. 353: 16-24

स�% �ास्तवि�क शाश्वत आहे. परिरपू�%ता �ास्त�ाला अधोरेख्रिखत करते. परिरपू�%तेलिश�ाय, काहीही पू�%प�े 
�ास्तवि�क नाही. जोपयpत परिरपू�%ता दिदसून येत नाही आणि� �ास्तवि�कता प्राप्त होत नाही तोपयpत स�% गोष्टी 
अदृश्य होत राहतील. आप� स�% किबंदंू�र ��%क्रम सोडला पाविहजे. आप� अंधश्रदे्धचे काहीतरी आहे हे मान्य
करत राहू नये, परंतु आप� त्या�र स�% वि�श्वास सोडला पाविहजे आणि� शहा�े असले पाविहजे. जेव्हा आप� 
हे लिशकतो की त्रुZी �ास्तवि�क नाही, तेव्हा आप� प्रगतीसाठी तयार होऊ, "मागे असलेल्या गोष्टी वि�सरून."

8. 259: 17-21

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि(श्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्Zकल कोZेशन्स आणि� ख्रि(श्चन सायन्स Zेक्स्Zबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Zू द स्क्रिस्क्रप्चस%मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, नोव्हेंबर 6, 2022                                                                                                       पृष्ठ 7
वि�षय — आदाम आणि� पडलेला मा�ूस

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 स्�गा%तील विपता परिरपू�% आहे."

9. 502: 9-14

अध्यास्तित्मक रीतीने अनुसरलेले, उत्पत्तीचे पुस्तक हे दे�ाच्या असत्य प्रवितमेचा इवितहास आहे, ज्याचे ना� 
पापी मत्य% आहे. उत्पत्तीच्या पविहल्या अध्यायात दिदल्याप्रमा�े, अस्तिस्तत्�ाचे हे वि�के्षप�, योग्यरिरत्या पाविहले 
गेले आहे, दे�ाचे योग्य प्रवितकिबंब आणि� मनुष्याच्या आध्यास्तित्मक �ास्तवि�कतेचे सूधिचत करते.

10.   521: 6-17

आम्ही आध्यास्तित्मक विनर्मिमतंीचा हा संणिक्षप्त, गौर�शाली इवितहास (जेनेलिससच्या पविहल्या अध्यायात 
सांविगतल्याप्रमा�े) दे�ाच्या हातात सोडतो, मनुष्याच्या नव्हे, आत्म्याच्या पाळीत, काही फरक पडत नाही, 
— आनंदाने आता आणि� सदै� दे�ाचे �च%स्�, स�%शलिक्तमानता, आणि� स�%व्यापी.

मा�साची सुसं�ाद आणि� अमरता अबाधिधत आहे. मनुष्य भौवितकदृष्ट्या विनमा%� झाला आहे या वि�रुद्ध 
गृहीतकापासून आप� दूर गेले पाविहजे आणि� आपली नजर सृष्टीच्या आध्यास्तित्मक नोंदीकडे �ळ�ली 
पाविहजे, जी समज आणि� हृदया�र "विहराच्या किबंदूने" आणि� दे�दूताच्या लेख�ी�र कोरली पाविहजे.

11.   476: 21-22, 28-4

हे नश्वर, हे जा�ून घ्या आणि� मनापासून मनुष्याच्या आध्यास्तित्मक स्थिस्थतीचा शोध घ्या, जो स�% भौवितक 
स्�त्�ाच्या बाहेर आहे.

मनुष्यांच्या मुलांबद्दल नव्हे तर दे�ाच्या मुलांबद्दल बोलताना येशू म्ह�ाला, "दे�ाचे राज्य तुमच्यामध्ये आहे;" 
म्ह�जेच, सत्य आणि� प्रेम �ास्तवि�क मा�सामध्ये राज्य करतात, हे दश%वि�ते की दे�ाच्या प्रवितमेतील मनुष्य 
अखंड आणि� शाश्वत आहे. येशूने वि�ज्ञानात एक परिरपू�% मनुष्य पाविहला, जो त्याला प्रकZ झाला जेथे पाप 
कर�ारा मत्य% मनुष्य नश्वरांना दिदसतो. या परिरपू�% मनुष्यामध्ये तार�कत्या%ने दे�ाचे स्�तःचे स्�रूप पाविहले 
आणि� मनुष्याच्या या योग्य दृविष्टकोनाने आजारी लोकांना बरे केले.

12.   258: 27-30

कधीही जन्मला नाही आणि� कधीही मर�ार नाही, शाश्वत वि�ज्ञानातील दे�ाच्या शासनाखाली मनुष्याला 
त्याच्या उच्च इस्ZेZमधून पड�े अशक्य होते.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि(श्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्Zकल कोZेशन्स आणि� ख्रि(श्चन सायन्स Zेक्स्Zबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Zू द स्क्रिस्क्रप्चस%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 ख्रि(श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड
सुवि�धांना प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरप�ा आणि� क्षमा यामध्ये. या चच%मधील
सदस्यांनी दररोज स�% प्रकारच्या �ाईZापासून �ा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

आक्रमक 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 प्लेनविफल्ड ख्रि(श्चन सायन्स चच%ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विक्रस्टिस्Zकल कोZेशन्स आणि� ख्रि(श्चन सायन्स Zेक्स्Zबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की Zू द स्क्रिस्क्रप्चस%मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


