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रविवारी मे 9, 2021
विषय — अडॅ म आणि फॉलन मॅन
सोनेरी मजकूर: याकोब 1 : 18

"सत्याच्या संदेशाद्वारे आपण त्याची मल
ु े व्हावे ही त्याची इच्छा पूर्ण होण्यासाठी आपली निवड के ली आहे. पित्याने निर्माण के लेल्या सर्व गोष्टींमध्ये
आपण प्रथम फळ व्हावे यासाठी त्याने असे के ले."

उत्तरदायी वाचन:
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यशया 65 : 18, 19, 21-24

माझे लोक सख
ु ी होतील. ते अखंड आनंदात राहतील का? मी जे निर्माण करीन त्यामळ
ु े असे होईल. मी यरूशेमला आनंदाने भरून
टाकीन आणि त्यांना सख
ु ी करीन.
मग यरूशलेमबरोबर मलाही आनंद होईल. मी माझ्या लोकांबरोबर सख
ु ी होईन. त्या नगरीत पन्ु हा कधीही आक्रोश व द:ु ख असणार
नाही.
त्या नगरीत घर बांधणाऱ्याला त्या घरात राहायला मिळे ल. आणि द्राक्षाचा मळा लावणाऱ्याला त्या मळ्यातील द्राक्षे खायला मिळतील.
एकाने घर बांधायचे व त्यात दस
ु ऱ्याने राहायचे किं वा एकाने द्राक्ष मळा लावायचा व दस
ु ऱ्याने त्या मळ्यातील द्राक्षे खायची असे तेथे पन्ु हा
कधीही होणार नाही. माझे लोक वृक्षांएवढे जगतील. मी निवडलेले लोक, त्यांनी स्वत: तयार के लेल्या गोष्टींचा, आनंद लटु तील.
स्त्रियांना बाळं तपणाचा त्रास कधीच होणार नाही. बाळं तपणात काय होईल ह्याची त्यांना भिती वाटणार नाही. परमेश्वर माझ्या सर्व
लोकांना व त्यांच्या मल
ु ांना आशीर्वाद देईल.
त्यांनी मागण्या आधीच त्यांना काय पाहिजे ते मला समजेल. आणि त्यांचे मागणे परु े होण्याआधीच मी त्यांना मदत करीन.

धडा उपदेश
बायबल पासून
1.

स्तोत्रसंहिता 8 : 1, 3-6

हा बायबलचा धडा स्वतंत्र प्लेनफिल्ड ख्रिश्चन सायन्स चर्चने तयार के ला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिहिलेल्या किं ग जेम्स बायबलमधील क्रिस्टिकल कोटेशन्स आणि ख्रिश्चन सायन्स
टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ विथ की टू द स्क्रिप्चर्समधील सुधारात्मक परिच्छे दांची रचना आहे.
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परमेश्वरा, माझ्या स्वामी तझ
ु े नाव पृथ्वीवरील नावात सर्वात चांगले आहे, थोर आहे. तझ्ु या नावाने तल
ु ा स्वर्गात गौरव प्राप्तकरुन दिला
आहे.
परमेश्वरा, तू तझ्ु या हातांनी निर्माण के लेल्या आकाशाकडे मी बघतो तू के लेल्या चंद्र आणि ताऱ्यांकडे मी बघतो. आणि मला आश्चर्य
वाटते.
लोक तल
ु ा इतके महत्वाचे का वाटतात? तू त्यांची आठवण तरी का ठेवतोस? लोकतझ्ु यासाठी इतके महत्वाचे का आहेत? तू त्यांची
दखल तरी का घेतोस?
परंतु लोक तल
ु ा महत्वाचे वाटतात. तू त्यांना जवळ जवळ देवच बनवलेस आणि तू लोकांना गौरवाचे आणि मानाचे मक
ु ु ट चढवितोस.
तू लोकांना तू निर्माण के लेल्या सर्व गोष्टींचे अधिपत्य दिलेस.
उत्पत्ति 1: 26, 28 (से :), 31 (से 1st.)
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मग देव बोलला, आपण आपल्या प्रतिरूपाचा आपल्या सारखा मनष्ु य निर्माण करु; समद्रु ातील मासे, आकाशातील पक्षी, सर्व वनपशू,
मोठी जनावरे व जमिनीवर सरपटणारे सर्व लहान प्राणी यांच्यावर ते सत्ता चालवितील.
देवाने त्यांना आशीर्वाद दिला; देव त्यांना म्हणाला, फलद्रूप व्हा, बहुगणि
ु त व्हा आणि पृथ्वी व्यापून टाका; ती आपल्या सत्तेखाली
आणा; समद्रु ातील मासे, आकाशातील पक्षी आणि पृथ्वीवर फिरणारा प्रत्येक सजीव प्राणी यांवर सत्ता चालवा.
आपण के लेले सर्वकाही फार चांगले आहे असे देवाने पाहिले.संध्याकाळ झाली व नंतर सकाळ झाली.
उत्पत्ति 2 : 6-9, 16, 17
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पृथ्वीवरुन धक
ु े वर जात असे व त्याने सर्व जमिनीवर पाणी शिपंडले व पसरले जात असे.
नंतर परमेश्वर देवाने जामिनीतील मातीचा मनष्ु य घडवला व त्याच्या नाकपडु ् यात जीवनाचा श्वास फंु कला आणि मनष्ु य जीवधारी म्हणजे
जीवंत प्राणी झाला.
मग परमेश्वर देवाने पूर्वेकडे एदेन नावाच्या जागेत एक बाग लावली आणि त्या बागेत आपण घडविलेल्या मनष्ु याला ठेवले.
परमेश्वर देवाने सदु रं दिसणारी अन्नासाठी उत्तम अशी सर्व जातीची झाडे बागेमध्ये उगवली आणि बागेच्या मध्यभागी जीवनाचे झाड आणि
बऱ्यावाईटाचे ज्ञान देणारे झाड अशी झाडे लावली.
परमेश्वराने मनष्ु याला ही आज्ञा दिली; परमेश्वर म्हणाला, बागेतील कोणत्याही झाडाचे फळ तू खशु ाल खाऊ शकतो.
परंतु बऱ्यावाईटाचे ज्ञान करुन देणाऱ्या झाडाचे फुळ तू खाऊ नको; जर त्या झाडाचे फळ तू खाशील तर तू नक्की मरशील.
उत्पत्ति 3 : 1-7, 9-13, 23, 24
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परमेश्वर देवाने निर्माण के लेल्या सर्व वन्य प्राण्यांमध्ये सर्प हा अतिशय धूर्त आणि हुषार होता. त्याला स्त्रीची फसवणूक करायची होती.
त्यावेळी सर्प त्या स्त्रीशी बोलला व तो तिला म्हणाला, स्त्रिये, बागेतल्या कोणत्याही झाडाचे फळ खाऊ नको असे देवाने तल
ु ा खरोखरच
सांगितले आहे काय?
स्त्रीने सर्पाला उत्तर दिले, नाही. देवाने तसे म्हटले नाही बागेतल्या झाडांची फळे आम्ही खाऊ शकतो.
परंतु असे एक झाड आहे की ज्याचे फळ आम्ही खाता कामा नये देवाने आम्हाला सांगितले, ‘बागेच्या मधोमध असलेल्या झाडाचे फळ
तम्ु ही मळ
ु ीच खाऊ नका. त्या झाडाला स्पर्शही करु नका. नाहीतर तम्ु ही मराल.
परंतु सर्प त्या स्त्रीला म्हणाला, तम्ु ही खरोखर मरणार नाही.

हा बायबलचा धडा स्वतंत्र प्लेनफिल्ड ख्रिश्चन सायन्स चर्चने तयार के ला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिहिलेल्या किं ग जेम्स बायबलमधील क्रिस्टिकल कोटेशन्स आणि ख्रिश्चन सायन्स
टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ विथ की टू द स्क्रिप्चर्समधील सुधारात्मक परिच्छे दांची रचना आहे.

रविवारचा बायबल पाठ, मे 9, 2021
विषय — अॅडम आणि फॉलन मॅन

5

6

7

9
10
11

12
13
23
24

5.

पृष्ठ 3

कारण देवाला हे माहीत आहे की जर तम्ु ही त्या झाडाचे फळ खाल तर बरे व वाईट काय आहे हे तम्ु हांला समजेल आणि तम्ु ही देवासारखे
व्हाल.
स्त्रीने पाहिले की ते झाड दिसण्यात संदु र, त्याचे फळ खाण्यास चांगले व शहाणपण देणारे आहे म्हणून तिने त्या झाडाचे फळ तोडून
घेतले व खाल्ले. तिचा नवरा तिच्याबरोबर तेथे होता; तेव्हा तिने त्या फळातून त्याला थोडे दिले व त्याने ते खाल्ले.
तेव्हा त्या दोघांचे डोळे उघडले व आपण नग्न आहो असे त्यांस समजले; तेव्हा त्यांनी अंजिराची पाने शिवून आपासाठी काही वस्त्रे तयार
के ली व ती घातली.
तेव्हा परमेश्वराने आदामाला हाक मारुन म्हटले, “तू कोठे आहेस?
तो म्हणाला, बागेत मी तझ्ु या चालण्याचा आवाज ऐकला व मला भीती वाटली कारण मी नग्न होतो आणि म्हणून मी लपलो.
परमेश्वर त्याला म्हणाला, तू नग्न आहेस हे तल
ु ा कोणी सांगितले? ज्या विशेष झाडाचे फळ तू खाऊ नकोस अशी मी तल
ु ा आज्ञा दिली
होती त्या झाडाचे फळ तू खाल्लेस काय?
आदाम म्हणाला, तू ही स्त्री माझ्यासाठी मदतनीस म्हणून दिलीस. तिने त्या झाडाचे फळ मला दिले आणि म्हणून मी ते खाल्ले.
मग परमेश्वर त्या स्त्रीला म्हणाला, तू हे काय के लेस? ती स्त्री म्हणाली, सर्पाने मला भरु ळ घालून फसविले व म्हणनू मी ते फळ खाल्ले.
तेव्हा परमेश्वराने मनष्ु याला ज्या जमिनीतून उत्पन्न के ले होते तिची मशागत करण्यासाठी एदेन बागेतून बाहेर घालवून दिले.
परमेश्वर देवाने मनष्ु याला एदेन बाग सोडण्याठी भाग पाडले. नंतर परमेश्वराने एदेन बागेची राखण करण्यासाठी बागेच्या पूर्वेकडे करुब
देवदूतांना पहारा करण्यास ठेवले. तसेच तेथे जीवनाच्या झाडाकडे जाणाऱ्या मार्गचे रक्षण करण्यासाठी गरगर फिरणारी अरनीची एक
तलवार ठेवली.
नीतिसूत्रे 30 : 5, 6

5
6

6.

देवाने म्हटलेला प्रत्येक शब्द परिपूर्ण असतो. जे लोक देवाकडे जातात त्यांच्यासाठी देव म्हणजे एक सरु क्षित जागा असते.
म्हणून देव ज्या गोष्टी सांगतो त्या बदलण्याचा प्रयत्न करु नका. तम्ु ही जर तसे के लेत तर तो तम्ु हाला शिक्षा करेल आणि तम्ु ही खोटे
बोलता हे सिध्द करेल.
स्तोत्रसंहिता 51 : 1, 2, 10-12
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देवा, माझ्यावर दया कर, तझ्ु या अतिशय प्रेमळ दयाळूपणाने आणि तझ्ु या कृ पेने माझी पापे पस
ु ून टाक.
देव माझे अपराधीपण खरवडून घालवून टाक. माझी पापे धऊ
ु न टाक, मला पन्ु हा स्वच्छ कर.
देवा माझ्यात पवित्र ह्दय निर्माण कर. माझा आत्मा पन्ु हा बलशाली कर.
मला दूर लोटू नकोस आणि तझ
ु ा पवित्र आत्मा माझ्यातून काढून घेऊ नकोस.
मी तझ्ु या मदतीमळ
ु े आनंदी झालो, मला पन्ु हा तझ
ु ा आनंद दे, माझा आत्मा सबळ कर आणि तझ्ु या आज्ञा पाळणारा कर.
इफिसकरांस 4 : 17, 18, 23, 24
म्हणनू मी हे म्हणतो व प्रभच्ू या नावात सावध करतो: ज्याप्रमाणे विदेशी त्यांच्या मनाच्या व्यर्थतेप्रमाणे चालतात तसे चालू नका.
त्यांची अंत:करणे अंधकारमय अशा स्थितीत आहेत आणि देवापासून जे जीवन येते त्यापासून ते वेगळे झाले आहेत. कारण ते अजाण
आहेत, आणि त्याची अंत:करणे कठीण झाली आहेत.
यासाठी तम्ु ही अंत:करणामध्ये व आत्म्यात नवे के ले जावे आणि
नवा मनष्ु य तम्ु ही धारण करावा, जो देवाप्रमाणे निर्माण के लेला आहे.
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2 करिंथकरांस 5 : 1, 6-8
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आता आम्हांला माहीत आहे की, जेव्हा जगिक घर ज्यामध्ये आम्ही राहतो, नष्ट झाले, तर आम्हाला देवापासून मिळलेले अनंतकाळचे
घर स्वर्गात आहे. ते मानवी हातांनी बांधलेले नाही.
म्हणनू आम्हांला नेहमीच विश्वास असतो आणि माहीत असते की, जोपर्यंत आम्ही या शरीरात राहत आहोत, तोपर्यंत आम्ही प्रभपु ासून
दूर आहोत.
आम्ही विश्वासाने जगतो, जे बघतो त्याने
आम्हांला विश्वास आहे, मी म्हणतो, आणि शरीरापासून दूर राहण्याचे आम्ही पसंत करु. आणि प्रभस
ु ंगती राहू.
1 करिंथकरांस 15 : 22
कारण जसे आदामाद्वारे सर्व मरण पावतात तसेच सर्वजण ख्रिस्ताद्वारे जिवंत के ले जातील.

विज्ञान आणि आरोग्य
1. 516 : 9-13, 19-23
देव सर्व गोष्टी त्याच्या स्वत: च्या सामर्थ्याने बनवतो. जीवन अस्तित्वामध्ये, सत्यतेमध्ये सत्य, चांगल
ु पणामध्ये देव प्रतिबिंबित होते, जे
त्यांचे स्वतःचे शांती आणि स्थिरता प्रदान करतात. प्रेम, निःस्वार्थ भावनेने निराश झालेले, सर्व सौंदर्य आणि प्रकाशात न्हाऊन टाकते.…
माणूस, त्याच्या प्रतिरुपाने बनलेला, संपूर्ण पृथ्वीवर देवाचे अधिराज्य बाळगतो आणि त्याचे प्रतिबिंबित करतो. भगवंतांशी सहजीव आणि
चिरंतन मनष्ु य आणि स्त्री कायमचे प्रतिबिंबित करतात, गौरवशाली गणु वत्तेत, अनंत पिता-माता देव.
2. 517: 31-4 (से 1st.)
मनष्ु य मातीपर्यंत बनलेला नाही. त्याचा जन्मसिद्ध हक्क अधिराज्य आहे, अधीन नाही. तो पृथ्वी आणि स्वर्गातील विश्वासाचा स्वामी
आहे - तो स्वत: के वळ आपल्या निर्मात्याच्या अधीन आहे.
3. 200 : 9-13
जीवन हे नेहमीच राहिले आहे आणि सदासर्वकाळ स्वतंत्र असेल; जीवन म्हणजे देव आहे आणि मनष्ु य देवाची कल्पना आहे. ती भौतिकदृष्ट्या
नाही तर आध्यात्मिकरित्या बनलेली आहे आणि ती नाश व मातीच्या अधीन नाही.
4. 519 : 3-6
देव त्याच्या कार्यावर समाधानी होता. तो अन्यथा कसा असू शकतो, कारण अध्यात्मिक निर्मिती त्याच्या असीम आत्मनिर्भरतेची आणि अमर
शहाणपणाची वाढ, उदंडता होती?
5. 216 : 18-21
मानवांची मोठी चूक म्हणजे समजावून घेणे, की मनष्ु याची, देवाची प्रतिमा आणि समानता ही वस्तू आणि आत्मा दोघेही चांगल्या आणि वाईट
आहेत.
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6. 521 : 21-22, 26-29
उत्पत्ति 2: 6. पृथ्वीवरुन धक
ु े वर जात असे व त्याने सर्व जमिनीवर पाणी शिपंडले व पसरले जात असे.
उत्पत्तीच्या दस
ु या अध्यायात देव आणि विश्वाबद्दलच्या या भौतिक दृष्टिकोनाचे वर्णन आहे, जे एक विधान आहे जे वैज्ञानिक सत्याच्या अगदी उलट
आहे.
7. 522 : 5-17
प्रथम अभिलेख सर्व शक्ती आणि सरकार देवाला नियक्त
ु करतो आणि मनष्ु याला देवाच्या परिपूर्ण तेने आणि सामर्थ्यापासून मक्त
ु करतो. दस
ु रा
अभिलेख मनष्ु य परिवर्तनीय आणि नश्वर यासारखा इतिवृत्त - देवतेपासून दूर गेलेला आणि स्वतःच्या कक्षेत फिरत असल्यासारखे.
अस्तित्व, देवत्व पासून वेगळे , विज्ञान अशक्य म्हणनू स्पष्ट करते.
हे दस
ु मत्ता आणि पदार्थ म्हणतात. यात दैवी
ु रे रेकॉर्ड निर्विवादपणे त्याच्या बाह्य स्वरूपात त्रटु ीचा इतिहास देते, ज्याला जीवनात बद्धि
आत्म्याच्या सर्वश्रेष्ठतेस विरोध असलेल्या पंथवादाची नोंद आहे; परंतु या गोष्टीची स्थिती तात्परु ती आणि या माणसाला नश्वर असल्याचे
घोषित के ले आहे - धूळ धूळ परत.
8. 580 : 21-27
अॅडम हे नाव जीवन चिरस्थायी नाही, परंतु त्याची सरुु वात आणि शेवट आहे, अशी खोटी धारणा दर्शवते; असीम मर्यादेमध्ये प्रवेश करते, ती
बद्धि
ु मत्ता बद्धि
ु मत्तेत जाते आणि आत्मा भौतिक अर्थाने राहतो; की अमर मनाचा परिणाम पदार्थात होतो आणि नश्वर मनामध्ये होतो; की एक देव
आणि निर्माणकर्ता ज्याने आपल्या तयार के ले त्यामध्ये प्रवेश के ला आणि नंतर ते पदार्थांच्या नास्तिकतेमध्ये अदृश्य झाले.
9. 307 : 7-16, 26-13
वाईट अद्याप स्वतः मनाचे असल्याचे कबूल करतो आणि घोषित करते की एकापेक्षा जास्त बद्धि
ु मत्ता किं वा देव आहे. त्यात म्हटले आहे: "तेथे
बरेच देव व देवता असतील. मी असे घोषित करतो की देव दष्टु मन व वाईट विचारांना मदत करतो आणि मी त्याला साहाय्य करतो. सत्य बाजू
बदलेल व आत्म्याप्रमाणे असणार नाही. मी ज्या गोष्टीला महत्त्व देतो व जे मी बोलतो त्याला मी आत्मा देईन. देव, आत्मा, एकमेव जीवन आहे
तितके च जीवन आहे असे दिसते."
ही त्रटु ी स्वत: च चूक असल्याचे सिद्ध झाली. त्याचे जीवन जीवन नसून के वळ क्षणिक, अस्तित्वाची चक
ु ीची भावना असल्याचे दिसून येते जे
मृत्यूवर संपते.
मनष्ु य भौतिक आधारावरुन तयार के ला गेला नाही किं वा आत्म्याने कधीही न बनविलेल्या भौतिक कायद्यांचे पालन करण्यास सांगितले गेले नाही;
त्याचा प्रांत आध्यात्मिक नियमांनस
ु ार आणि मनाच्या उच्च नियमात आहे.
चक
ु ांमळ
ु े होणारी भीती, काळोख आणि अराजकता, सत्याचा आवाज अजूनही म्हणतो: "डम, तू कुठे आहेस? देहभान, तू कुठे आहेस? तू
मनाचा विचार करतोस की वाईट मन, किं वा कला आहे?" तमु चा जिवंत विश्वास आहे की फक्त एकच देव असू शकतो आणि त्याच्या आज्ञा
पाळतो? ” हा धडा शिकल्याशिवाय देव फक्त मनावर शासन करणारा मनष्ु य आहे, सरुु वातीप्रमाणे नश्वर विश्वास भीती वाटेल आणि "तू कुठे
आहेस?" या मागणीपासून लपून राहील. ही भयानक मागणी, "डम, तू कुठे आहेस?" डोके , हृदय, पोट, रक्त, नसा इत्यादींच्या प्रवेशामळ
ु े
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पूर्ण होते. "पाहा, मी येथे आहे, शरीरात आनंद आणि जीवन शोधत आहे, परंतु के वळ एक भ्रम, खोट् या दाव्यांचे मिश्रण, खोटे आनंद ,
वेदना, पाप, आजारपण आणि मृत्यू. "
10.

282 : 28-31

मनष्ु याच्या पडझडीला किं वा देवाच्या विरुद्ध किं वा देवाच्या अनपु स्थितीला जे काही सूचित होते ते म्हणजे आदम-स्वप्न आहे, जे मन किं वा मनष्ु य
नाही, कारण ते पित्याचे नाही.
11.

545 : 27-5

सत्याकडे सर्व दोषांकडे एकच उत्तर आहे - पाप, आजारपण आणि मृत्यू यांना: "धूळ [निरर्थकपणा] तूच आहेस आणि धूळ [निराशपणा] तू
परत येशील."
"जसे आदाम [त्रटु ी] मध्ये सर्व मरतात तशाच ख्रिस्तामध्ये [सत्य] सर्व जिवंत के ले जातील." माणसाचा मृत्यू एक मिथक आहे, कारण
माणस
ु के ले जावे या चक
ु ीच्या श्रद्धेमळ
ु े - हा विश्वास नश्वर आहे.
ू अमर आहे. आत्मा आता पदार्थामध्ये बडु लेला आहे, भविष्यात त्यापासून मक्त
आत्मा, देव, कधीही अंकुरित होत नाही, परंतु तो "काल, आणि आज आणि कायमचा आहे."
12.

265 : 5-15

मर्त्यांनी ईश्वरप्राप्ती गरुु त्वाकर्षण करणे आवश्यक आहे, त्यांचे स्नेह आणि उद्दीष्टे आध्यात्मिक वाढतात - त्यांच्या अस्तित्वाचे व्यापक अर्थ लावणे
आवश्यक आहे आणि असीमतेबद्दल काही प्रमाणात योग्य अर्थ प्राप्त होणे आवश्यक आहे - यासाठी की पाप आणि मृत्यू कमी होऊ शके ल.
आत्म्याकडे दर्लु क्ष करणारी ही बाब, वैज्ञानिक अर्थाने माणसाला देवतेत आत्मसात करणे आणि त्याची ओळख हरवणे हे सचु वित नाही, परंतु
मनष्ु याला मानवतेचे विस्तारित, विचार आणि कृ तीचे व्यापक क्षेत्र, अधिक विस्मयकारक प्रेम, उच्च आणि अधिक कायमस्वरुपी शांतता.
13.

470 : 32-5

देव आणि मनष्ु याचे नाते, दैवी तत्व आणि कल्पना विज्ञानात अविनाशी आहेत; आणि विज्ञानाला कोणतीही चूक संपष्टु ात येण्याची किं वा
सस
ु ंगततेकडे परत जाण्याची कल्पना नाही, परंतु दैवी व्यवस्था किं वा आध्यात्मिक कायदा आहे ज्यामध्ये देव आणि त्याने निर्माण के लेले सर्व
परिपूर्ण आणि चिरंतन आहे, जे त्याच्या शाश्वत इतिहासात कायम आहे.
14.

14 : 25-30

भौतिक जीवनशैलीच्या श्रद्धा आणि स्वप्नांपासून पूर्ण पणे वेगळे आहे, हे जीवन दिव्य आहे, जे आध्यात्मिक पृथ्वीवरील ज्ञान आणि संपूर्ण
पृथ्वीवर माणसाच्या अधिपत्याची जाणीव दर्शविते. हे समजून घेतल्यामळ
ु े त्रटु ी दूर होते आणि आजारी लोक बरे होतात आणि त्याद्वारे
आपण "अधिकार असलेल्या म्हणून" बोलू शकता.
15.

171 : 4-8 (से 4th ,)

भौतिकशास्त्राच्या आध्यात्मिक विरोधाभासामळ
ु े ख्रिस्त, सत्य यांच्याद्वारेही मनष्ु य दैवी विज्ञानाची किल्ली पन्ु हा उघडेल ज्यामळ
ु े मानवांच्या
श्रद्धेने बंद के लेले नंदनवनचे दरवाजे आहेत आणि तो स्वत: ला निष्कपट, सरळ, शद्ध
व
म
क्त
सापडे
ल
.
ु
ु
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दैनिक कर्तव्ये
मेरी बेकर एडी यांनी
रोजची प्रार्थना
दररोज प्रार्थना करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेलः "तझ
ु े राज्य ये;" माझ्यामध्ये दैवी सत्य, जीवन आणि प्रीती
यांचे राज्य स्थापित व्हावे आणि माझ्यापासून सर्व पापांवर राज्य करु द्या; आणि तझ
ु े शब्द सर्व मानवजातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि त्यांच्यावर
राज्य करु दे!
चर्च मॅन्युअल, अनुच्छे द आठवा, विभाग. 4

हेतू व कृतींचा नियम
द मदर चर्चच्या सदस्यांच्या हेतू किं वा कृ तीबद्दल वैरभाव किं वा के वळ वैयक्तिक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. विज्ञानात दैवी प्रेम एकट् याने
माणसावर राज्य करते; आणि एक ख्रिश्चन वैज्ञानिक प्रेमात गोड सवि
ु धांना प्रतिबिंबित करते , पापाची निंदा करते, खरा बंधतु ा, दानशूरपणा आणि
क्षमा यामध्ये. या चर्चमधील सदस्यांनी दररोज सर्व प्रकारच्या वाईटापासून वाचलेले, भविष्य सांगण्यापासून, न्यायनिवाड् यापासून, निंदा
करण्यापासून, समपु देशनातून, प्रभाव पाडण्यापासून किं वा चक
ु ीच्या मार्गाने प्रभावित होण्यापासून वाचण्यासाठी प्रार्थना करावी.
चर्च मॅन्युअल, अनुच्छे द आठवा, पंथ. 1

कर्तव्याची सतर्क ता
आक्रमक मानसिक सूचनेविरूद्ध दररोज स्वत: चा बचाव करणे, आणि देव, त्याचा नेता आणि मानवजातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्या
विसरणे किं वा दर्लु क्ष करणे हे या चर्चमधील प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य असेल. त्याने के लेल्या कृ त्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.
चर्च मॅन्युअल, अनुच्छे द आठवा, विभाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्वतंत्र प्लेनफिल्ड ख्रिश्चन सायन्स चर्चने तयार के ला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी लिहिलेल्या किं ग जेम्स बायबलमधील क्रिस्टिकल कोटेशन्स आणि ख्रिश्चन सायन्स
टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ विथ की टू द स्क्रिप्चर्समधील सुधारात्मक परिच्छे दांची रचना आहे.

