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वि�षय — अ ॅडम आवि� फॉलन मनॅ

सोनेरी मजकूर:  याकोब 1 : 18

"सत्याच्या संदेशाद्वारे आप� त्याची मलेु व्हा�े ही त्याची इच्छा पू�' होण्यासाठी आपली विन�ड केली आहे. विपत्याने विनमा'� केलेल्या स�' गोष्टींमध्ये
आप� प्रथम फळ व्हा�े यासाठी त्याने असे केले."

उत्तरदायी �ाचन:  यशया 65 : 18, 19, 21-24

18 माझे लोक सखुी होतील. ते अखंड आनंदात राहतील का? मी जे विनमा'� करीन त्यामळेु असे होईल. मी यरूशेमला आनंदाने भरून 
टाकीन आवि� त्यांना सखुी करीन.

19 मग यरूशलेमबरोबर मलाही आनंद होईल. मी माझ्या लोकांबरोबर सखुी होईन. त्या नगरीत पनु्हा कधीही आक्रोश � द:ुख अस�ार 
नाही.

21 त्या नगरीत घर बांध�ाऱ्याला त्या घरात राहायला विमळेल. आवि� द्राक्षाचा मळा ला��ाऱ्याला त्या मळ्यातील द्राक्षे खायला विमळतील.
22 एकाने घर बांधायचे � त्यात दसुऱ्याने राहायचे विकं�ा एकाने द्राक्ष मळा ला�ायचा � दसुऱ्याने त्या मळ्यातील द्राक्षे खायची असे तेथे पनु्हा 

कधीही हो�ार नाही. माझे लोक �कृ्षांए�ढे जगतील. मी विन�डलेले लोक, त्यांनी स्�त: तयार केलेल्या गोष्टींचा, आनंद लटुतील.
23 विHयांना बाळंतप�ाचा त्रास कधीच हो�ार नाही. बाळंतप�ात काय होईल ह्याची त्यांना विभती �ाट�ार नाही. परमेश्वर माझ्या स�' 

लोकांना � त्यांच्या मलुांना आशी�ा'द देईल.
24 त्यांनी मागण्या आधीच त्यांना काय पाविहजे ते मला समजेल. आवि� त्यांचे माग�े परु ेहोण्याआधीच मी त्यांना मदत करीन.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. स्तोत्रसवंि%ता 8 : 1, 3-6

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड विMश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विक्रविस्टकल कोटेशन्स आवि� विMश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्क्रप्चस'मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1 परमेश्वरा, माझ्या स्�ामी तझेु ना� पथृ्�ी�रील ना�ात स�ा'त चांगले आहे, थोर आहे. तझु्या ना�ाने तलुा स्�गा'त गौर� प्राप्तकरुन विदला 
आहे.

3 परमेश्वरा, तू तझु्या हातांनी विनमा'� केलेल्या आकाशाकडे मी बघतो तू केलेल्या चंद्र आवि� ताऱ्यांकडे मी बघतो. आवि� मला आश्चय' 
�ाटते.

4 लोक तलुा इतके महत्�ाचे का �ाटतात? तू त्यांची आठ�� तरी का ठे�तोस? लोकतझु्यासाठी इतके महत्�ाचे का आहेत? तू त्यांची 
दखल तरी का घेतोस?

5 परतंु लोक तलुा महत्�ाचे �ाटतात. तू त्यांना ज�ळ ज�ळ दे�च बन�लेस आवि� तू लोकांना गौर�ाचे आवि� मानाचे मकुुट चढवि�तोस.
6 तू लोकांना तू विनमा'� केलेल्या स�' गोष्टींचे अविधपत्य विदलेस.

2. उत्पवित्त 1: 26, 28 (से :), 31 (से 1st.)

26 मग दे� बोलला, आप� आपल्या प्रवितरूपाचा आपल्या सारखा मनषु्य विनमा'� करु; समदु्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, स�' �नपशू,
मोठी जना�र े� जविमनी�र सरपट�ार ेस�' लहान प्रा�ी याचं्या�र ते सत्ता चालवि�तील.

28 दे�ाने त्यांना आशी�ा'द विदला; दे� त्यांना म्ह�ाला, फलदू्रप व्हा, बहुगवुि�त व्हा आवि� पथृ्�ी व्यापून टाका; ती आपल्या सत्तेखाली 
आ�ा; समदु्रातील मासे, आकाशातील पक्षी आवि� पथृ्�ी�र विफर�ारा प्रत्येक सजी� प्रा�ी यां�र सत्ता चाल�ा.

31 आप� केलेले स�'काही फार चांगले आहे असे दे�ाने पाविहले.संध्याकाळ झाली � नंतर सकाळ झाली.

3. उत्पवित्त 2 : 6-9, 16, 17

6 पथृ्�ी�रुन धकेु �र जात असे � त्याने स�' जविमनी�र पा�ी विशपंडले � पसरले जात असे.
7 नंतर परमेश्वर दे�ाने जाविमनीतील मातीचा मनषु्य घड�ला � त्याच्या नाकपड्ुयात जी�नाचा श्वास फंुकला आवि� मनषु्य जी�धारी म्ह�जे 

जी�ंत प्रा�ी झाला.
8 मग परमेश्वर दे�ाने पू�[कडे एदेन ना�ाच्या जागेत एक बाग ला�ली आवि� त्या बागेत आप� घडवि�लेल्या मनषु्याला ठे�ले.
9 परमेश्वर दे�ाने सदुरं विदस�ारी अन्नासाठी उत्तम अशी स�' जातीची झाडे बागेमध्ये उग�ली आवि� बागेच्या मध्यभागी जी�नाचे झाड आवि�

बऱ्या�ाईटाचे ज्ञान दे�ारे झाड अशी झाडे ला�ली.
16 परमेश्वराने मनषु्याला ही आज्ञा विदली; परमेश्वर म्ह�ाला, बागेतील को�त्याही झाडाचे फळ तू खशुाल खाऊ शकतो.
17 परतंु बऱ्या�ाईटाचे ज्ञान करुन दे�ाऱ्या झाडाचे फुळ तू खाऊ नको; जर त्या झाडाचे फळ तू खाशील तर तू नक्की मरशील.

4. उत्पवित्त 3 : 1-7, 9-13, 23, 24

1 परमेश्वर दे�ाने विनमा'� केलेल्या स�' �न्य प्राण्यांमध्ये सप' हा अवितशय धूत' आवि� हुषार होता. त्याला Hीची फस��ूक करायची होती. 

त्या�ेळी सप' त्या Hीशी बोलला � तो वितला म्ह�ाला, विHये, बागेतल्या को�त्याही झाडाचे फळ खाऊ नको असे दे�ाने तलुा खरोखरच 

सांविगतले आहे काय?
2 Hीने सपा'ला उत्तर विदले, नाही. दे�ाने तसे म्हटले नाही बागेतल्या झाडांची फळे आम्ही खाऊ शकतो.
3 परतंु असे एक झाड आहे की ज्याचे फळ आम्ही खाता कामा नये दे�ाने आम्हाला सांविगतले, ‘बागेच्या मधोमध असलेल्या झाडाचे फळ 

तमु्ही मळुीच खाऊ नका. त्या झाडाला स्पश'ही करु नका. नाहीतर तमु्ही मराल.
4 परतंु सप' त्या Hीला म्ह�ाला, तमु्ही खरोखर मर�ार नाही.
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5 कार� दे�ाला हे माहीत आहे की जर तमु्ही त्या झाडाचे फळ खाल तर बर े� �ाईट काय आहे हे तमु्हांला समजेल आवि� तमु्ही दे�ासारखे 

व्हाल.
6 Hीने पाविहले की ते झाड विदसण्यात सुंदर, त्याचे फळ खाण्यास चांगले � शहा�प� दे�ार ेआहे म्ह�ून वितने त्या झाडाचे फळ तोडून 

घेतले � खाल्ले. वितचा न�रा वितच्याबरोबर तेथे होता; तेव्हा वितने त्या फळातून त्याला थोडे विदले � त्याने ते खाल्ले.
7 तेव्हा त्या दोघांचे डोळे उघडले � आप� नग्न आहो असे त्यांस समजले; तेव्हा त्यांनी अंविजराची पाने विश�ून आपासाठी काही �Hे तयार 

केली � ती घातली.
9 तेव्हा परमेश्वराने आदामाला हाक मारुन म्हटले, “तू कोठे आहेस?
10 तो म्ह�ाला, बागेत मी तझु्या चालण्याचा आ�ाज ऐकला � मला भीती �ाटली कार� मी नग्न होतो आवि� म्ह�ून मी लपलो.
11 परमेश्वर त्याला म्ह�ाला, तू नग्न आहेस हे तलुा को�ी सांविगतले? ज्या वि�शेष झाडाचे फळ तू खाऊ नकोस अशी मी तलुा आज्ञा विदली 

होती त्या झाडाचे फळ तू खाल्लेस काय?
12 आदाम म्ह�ाला, तू ही Hी माझ्यासाठी मदतनीस म्ह�ून विदलीस. वितने त्या झाडाचे फळ मला विदले आवि� म्ह�ून मी ते खाल्ले.
13 मग परमेश्वर त्या Hीला म्ह�ाला, तू हे काय केलेस? ती Hी म्ह�ाली, सपा'ने मला भरुळ घालून फसवि�ले � म्ह�ून मी ते फळ खाल्ले.
23 तेव्हा परमेश्वराने मनषु्याला ज्या जविमनीतून उत्पन्न केले होते वितची मशागत करण्यासाठी एदेन बागेतून बाहेर घाल�ून विदले.
24 परमेश्वर दे�ाने मनषु्याला एदेन बाग सोडण्याठी भाग पाडले. नंतर परमेश्वराने एदेन बागेची राख� करण्यासाठी बागेच्या पू�[कडे करुब 

दे�दूतांना पहारा करण्यास ठे�ले. तसेच तेथे जी�नाच्या झाडाकडे जा�ाऱ्या माग'चे रक्ष� करण्यासाठी गरगर विफर�ारी अरनीची एक 

तल�ार ठे�ली.

5. नीवितसूत्रे 30 : 5, 6

5 दे�ाने म्हटलेला प्रत्येक शब्द परिरपू�' असतो. जे लोक दे�ाकडे जातात त्यांच्यासाठी दे� म्ह�जे एक सरुविक्षत जागा असते.
6 म्ह�ून दे� ज्या गोष्टी सांगतो त्या बदलण्याचा प्रयत्न करु नका. तमु्ही जर तसे केलेत तर तो तमु्हाला विशक्षा करले आवि� तमु्ही खोटे 

बोलता हे विसध्द करले.

6. स्तोत्रसवंि%ता 51 : 1, 2, 10-12

1 दे�ा, माझ्या�र दया कर, तझु्या अवितशय प्रेमळ दयाळूप�ाने आवि� तझु्या कृपेने माझी पापे पसूुन टाक.
2 दे� माझे अपराधीप� खर�डून घाल�ून टाक. माझी पापे धऊुन टाक, मला पनु्हा स्�च्छ कर.
10 दे�ा माझ्यात पवि�त्र ह्दय विनमा'� कर. माझा आत्मा पनु्हा बलशाली कर.
11 मला दूर लोटू नकोस आवि� तझुा पवि�त्र आत्मा माझ्यातून काढून घेऊ नकोस.
12 मी तझु्या मदतीमळेु आनंदी झालो, मला पनु्हा तझुा आनंद दे, माझा आत्मा सबळ कर आवि� तझु्या आज्ञा पाळ�ारा कर.

7. इविफसकरासं 4 : 17, 18, 23, 24

17 म्ह�ून मी हे म्ह�तो � प्रभूच्या ना�ात सा�ध करतो: ज्याप्रमा�े वि�देशी त्यांच्या मनाच्या व्यथ'तेप्रमा�े चालतात तसे चालू नका.
18 त्यांची अंत:कर�े अंधकारमय अशा विस्थतीत आहेत आवि� दे�ापासून जे जी�न येते त्यापासून ते �ेगळे झाले आहेत. कार� ते अजा� 

आहेत, आवि� त्याची अंत:कर�े कठी� झाली आहेत.
23 यासाठी तमु्ही अंत:कर�ामध्ये � आत्म्यात न�े केले जा�े आवि�
24 न�ा मनषु्य तमु्ही धार� करा�ा, जो दे�ाप्रमा�े विनमा'� केलेला आहे.
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8. 2 करिरथंकरासं 5 : 1, 6-8

1 आता आम्हांला माहीत आहे की, जेव्हा जविगक घर ज्यामध्ये आम्ही राहतो, नष्ट झाले, तर आम्हाला दे�ापासून विमळलेले अनंतकाळचे 
घर स्�गा'त आहे. ते मान�ी हातांनी बांधलेले नाही.

6 म्ह�ून आम्हांला नेहमीच वि�श्वास असतो आवि� माहीत असते की, जोपयdत आम्ही या शरीरात राहत आहोत, तोपयdत आम्ही प्रभपुासून 
दूर आहोत.

7 आम्ही वि�श्वासाने जगतो, जे बघतो त्याने
8 आम्हांला वि�श्वास आहे, मी म्ह�तो, आवि� शरीरापासून दूर राहण्याचे आम्ही पसंत करु. आवि� प्रभसुंगती राहू.

9. 1 करिरथंकरासं 15 : 22

22 कार� जसे आदामाद्वारे स�' मर� पा�तात तसेच स�'ज� विMस्ताद्वारे विज�ंत केले जातील.

वि�ज्ञान आवि� आरोग्य

1. 516 : 9-13, 19-23

दे� स�' गोष्टी त्याच्या स्�त: च्या सामथ्या'ने बन�तो. जी�न अविस्तत्�ामध्ये, सत्यतेमध्ये सत्य, चांगलुप�ामध्ये दे� प्रवितविबंविबत होते, जे 
त्यांचे स्�तःचे शांती आवि� विस्थरता प्रदान करतात. प्रेम, विनःस्�ाथ' भा�नेने विनराश झालेले, स�' सौंदय' आवि� प्रकाशात न्हाऊन टाकते.… 
मा�ूस, त्याच्या प्रवितरुपाने बनलेला, संपू�' पथृ्�ी�र दे�ाचे अविधराज्य बाळगतो आवि� त्याचे प्रवितविबंविबत करतो. भग�ंतांशी सहजी� आवि� 
विचरतंन मनषु्य आवि� Hी कायमचे प्रवितविबंविबत करतात, गौर�शाली ग�ु�त्तेत, अनंत विपता-माता दे�.

2. 517: 31-4 (से 1st.)

मनषु्य मातीपयdत बनलेला नाही. त्याचा जन्मविसद्ध हक्क अविधराज्य आहे, अधीन नाही. तो पथृ्�ी आवि� स्�गा'तील वि�श्वासाचा स्�ामी 
आहे - तो स्�त: के�ळ आपल्या विनमा'त्याच्या अधीन आहे.

3. 200 : 9-13

जी�न हे नेहमीच राविहले आहे आवि� सदास�'काळ स्�तंत्र असेल; जी�न म्ह�जे दे� आहे आवि� मनषु्य दे�ाची कल्पना आहे. ती भौवितकदृष््टया 
नाही तर आध्यावित्मकरिरत्या बनलेली आहे आवि� ती नाश � मातीच्या अधीन नाही.

4. 519 : 3-6

दे� त्याच्या काया'�र समाधानी होता. तो अन्यथा कसा असू शकतो, कार� अध्यावित्मक विनविम'ती त्याच्या असीम आत्मविनभ'रतेची आवि� अमर 
शहा�प�ाची �ाढ, उदडंता होती?

5. 216 : 18-21

मान�ांची मोठी चूक म्ह�जे समजा�ून घे�े, की मनषु्याची, दे�ाची प्रवितमा आवि� समानता ही �स्तू आवि� आत्मा दोघेही चांगल्या आवि� �ाईट
आहेत.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड विMश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विक्रविस्टकल कोटेशन्स आवि� विMश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्क्रप्चस'मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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6. 521 : 21-22, 26-29

उत्पवित्त 2: 6. पथृ्�ी�रुन धकेु �र जात असे � त्याने स�' जविमनी�र पा�ी विशपंडले � पसरले जात असे.

उत्पत्तीच्या दसु या अध्यायात दे� आवि� वि�श्वाबद्दलच्या या भौवितक दृविष्टकोनाचे ��'न आहे, जे एक वि�धान आहे जे �ैज्ञाविनक सत्याच्या अगदी उलट
आहे.

7. 522 : 5-17

प्रथम अविभलेख स�' शक्ती आवि� सरकार दे�ाला विनयकु्त करतो आवि� मनषु्याला दे�ाच्या परिरपू�'तेने आवि� सामथ्या'पासून मकु्त करतो. दसुरा 
अविभलेख मनषु्य परिर�त'नीय आवि� नश्वर यासारखा इवित�तृ्त - दे�तेपासून दूर गेलेला आवि� स्�तःच्या कके्षत विफरत असल्यासारखे. 
अविस्तत्�, दे�त्� पासून �ेगळे, वि�ज्ञान अशक्य म्ह�ून स्पष्ट करते.

हे दसुरे रकेॉड'  विनवि�'�ादप�े त्याच्या बाह्य स्�रूपात त्रटुीचा इवितहास देते, ज्याला जी�नात बवुिद्धमत्ता आवि� पदाथ'  म्ह�तात. यात दै�ी 
आत्म्याच्या स�'श्रेष्ठतेस वि�रोध असलेल्या पंथ�ादाची नोंद आहे; परतंु या गोष्टीची विस्थती तात्परुती आवि� या मा�साला नश्वर असल्याचे 
घोविषत केले आहे - धूळ धूळ परत.

8. 580 : 21-27

अ ॅडम हे ना� जी�न विचरस्थायी नाही, परतंु त्याची सरुु�ात आवि� शे�ट आहे, अशी खोटी धार�ा दश'�ते; असीम मया'देमध्ये प्र�ेश करते, ती 
बवुिद्धमत्ता बवुिद्धमत्तेत जाते आवि� आत्मा भौवितक अथा'ने राहतो; की अमर मनाचा परिर�ाम पदाथा'त होतो आवि� नश्वर मनामध्ये होतो; की एक दे� 
आवि� विनमा'�कता'  ज्याने आपल्या तयार केले त्यामध्ये प्र�ेश केला आवि� नंतर ते पदाथाdच्या नाविस्तकतेमध्ये अदृश्य झाले.

9. 307 : 7-16, 26-13

�ाईट अद्याप स्�तः मनाचे असल्याचे कबूल करतो आवि� घोविषत करते की एकापेक्षा जास्त बवुिद्धमत्ता विकं�ा दे� आहे. त्यात म्हटले आहे: "तेथे 
बरचे दे� � दे�ता असतील. मी असे घोविषत करतो की दे� दषु्ट मन � �ाईट वि�चारांना मदत करतो आवि� मी त्याला साहाय्य करतो. सत्य बाजू 
बदलेल � आत्म्याप्रमा�े अस�ार नाही. मी ज्या गोष्टीला महत्त्� देतो � जे मी बोलतो त्याला मी आत्मा देईन. दे�, आत्मा, एकमे� जी�न आहे 
विततकेच जी�न आहे असे विदसते."

ही त्रटुी स्�त: च चूक असल्याचे विसद्ध झाली. त्याचे जी�न जी�न नसून के�ळ क्षवि�क, अविस्तत्�ाची चकुीची भा�ना असल्याचे विदसून येते जे 
मतृ्यू�र संपते.

मनषु्य भौवितक आधारा�रुन तयार केला गेला नाही विकं�ा आत्म्याने कधीही न बनवि�लेल्या भौवितक कायद्यांचे पालन करण्यास सांविगतले गेले नाही;
त्याचा प्रांत आध्यावित्मक विनयमांनसुार आवि� मनाच्या उच्च विनयमात आहे.

चकुांमळेु हो�ारी भीती, काळोख आवि� अराजकता, सत्याचा आ�ाज अजूनही म्ह�तो: "डम, तू कुठे आहेस? देहभान, तू कुठे आहेस? तू 
मनाचा वि�चार करतोस की �ाईट मन, विकं�ा कला आहे?" तमुचा विज�ंत वि�श्वास आहे की फक्त एकच दे� असू शकतो आवि� त्याच्या आज्ञा 
पाळतो? ” हा धडा विशकल्याविश�ाय दे� फक्त मना�र शासन कर�ारा मनषु्य आहे, सरुु�ातीप्रमा�े नश्वर वि�श्वास भीती �ाटेल आवि� "तू कुठे 
आहेस?" या माग�ीपासून लपून राहील. ही भयानक माग�ी, "डम, तू कुठे आहेस?" डोके, हृदय, पोट, रक्त, नसा इत्यादींच्या प्र�ेशामळेु

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड विMश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विक्रविस्टकल कोटेशन्स आवि� विMश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्क्रप्चस'मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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पू�' होते. "पाहा, मी येथे आहे, शरीरात आनंद आवि� जी�न शोधत आहे, परतं ुके�ळ एक भ्रम, खोट्या दाव्यांचे विमश्र�, खोटे आनंद , 
�ेदना, पाप, आजारप� आवि� मतृ्यू. "

10.   282 : 28-31

मनषु्याच्या पडझडीला विकं�ा दे�ाच्या वि�रुद्ध विकं�ा दे�ाच्या अनपुविस्थतीला जे काही सूविचत होते ते म्ह�जे आदम-स्�प्न आहे, जे मन विकं�ा मनषु्य
नाही, कार� ते विपत्याचे नाही.

11.   545 : 27-5

सत्याकडे स�' दोषांकडे एकच उत्तर आहे - पाप, आजारप� आवि� मतृ्यू यांना: "धूळ [विनरथ'कप�ा] तूच आहेस आवि� धूळ [विनराशप�ा] तू 
परत येशील."

"जसे आदाम [त्रटुी] मध्ये स�' मरतात तशाच विMस्तामध्ये [सत्य] स�' विज�ंत केले जातील." मा�साचा मतृ्यू एक विमथक आहे, कार� 
मा�ूस अमर आहे. आत्मा आता पदाथा'मध्ये बडुलेला आहे, भवि�ष्यात त्यापासून मकु्त केले जा�े या चकुीच्या श्रद्धमेळेु - हा वि�श्वास नश्वर आहे.
आत्मा, दे�, कधीही अंकुरिरत होत नाही, परतंु तो "काल, आवि� आज आवि� कायमचा आहे."

12.   265 : 5-15

मत्याdनी ईश्वरप्राप्ती गरुुत्�ाकष'� कर�े आ�श्यक आहे, त्यांचे स्नेह आवि� उद्दीष्टे आध्यावित्मक �ाढतात - त्यांच्या अविस्तत्�ाचे व्यापक अथ' ला��े
आ�श्यक आहे आवि� असीमतेबद्दल काही प्रमा�ात योग्य अथ' प्राप्त हो�े आ�श्यक आहे - यासाठी की पाप आवि� मतृ्यू कमी होऊ शकेल.

आत्म्याकडे दलु'क्ष कर�ारी ही बाब, �ैज्ञाविनक अथा'ने मा�साला दे�तेत आत्मसात कर�े आवि� त्याची ओळख हर��े हे सचुवि�त नाही, परतंु
मनषु्याला मान�तेचे वि�स्तारिरत, वि�चार आवि� कृतीचे व्यापक के्षत्र, अविधक वि�स्मयकारक प्रेम, उच्च आवि� अविधक कायमस्�रुपी शांतता.

13.   470 : 32-5

दे� आवि� मनषु्याचे नाते, दै�ी तत्� आवि� कल्पना वि�ज्ञानात अवि�नाशी आहेत; आवि� वि�ज्ञानाला को�तीही चूक संपषु्टात येण्याची विकं�ा 
ससुंगततेकडे परत जाण्याची कल्पना नाही, परतंु दै�ी व्य�स्था विकं�ा आध्यावित्मक कायदा आहे ज्यामध्ये दे� आवि� त्याने विनमा'� केलेले स�' 
परिरपू�' आवि� विचरतंन आहे, जे त्याच्या शाश्वत इवितहासात कायम आहे.

14.   14 : 25-30

भौवितक जी�नशैलीच्या श्रद्धा आवि� स्�प्नांपासून पू�'प�े �ेगळे आहे, हे जी�न विदव्य आहे, जे आध्यावित्मक पथृ्�ी�रील ज्ञान आवि� संपू�' 
पथृ्�ी�र मा�साच्या अविधपत्याची जा�ी� दश'वि�ते. हे समजून घेतल्यामळेु त्रटुी दूर होते आवि� आजारी लोक बरे होतात आवि� त्याद्वारे 
आप� "अविधकार असलेल्या म्ह�ून" बोलू शकता.

15.   171 : 4-8 (से 4th ,)

भौवितकशाHाच्या आध्यावित्मक वि�रोधाभासामळेु विMस्त, सत्य यांच्याद्वारेही मनषु्य दै�ी वि�ज्ञानाची विकल्ली पनु्हा उघडेल ज्यामळेु मान�ांच्या 
श्रद्धनेे बंद केलेले नंदन�नचे दर�ाजे आहेत आवि� तो स्�त: ला विनष्कपट, सरळ, शदु्ध � मकु्त सापडेल.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड विMश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विक्रविस्टकल कोटेशन्स आवि� विMश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्क्रप्चस'मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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दैविनक कत-व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ-ना

दररोज प्राथ'ना कर�े हे या चच'मधील प्रत्येक सदस्याचे कत'व्य असेलः "तझेु राज्य ये;" माझ्यामध्ये दै�ी सत्य, जी�न आवि� प्रीती
यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आवि� माझ्यापासून स�'  पापां�र राज्य करु द्या; आवि� तझेु शब्द स�'  मान�जातीचे स्नेह समदृ्ध करु आवि� त्यांच्या�र
राज्य करु दे!

चच' मॅन्यअुल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

%तूे � कृतींचा विनयम

द मदर चच'च्या सदस्यांच्या हेतू विकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� विकं�ा के�ळ �ैयविक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रेम एकट्याने
मा�सा�र राज्य करते; आवि� एक विMश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सवुि�धांना प्रवितविबंविबत करते, पापाची विनंदा करते, खरा बंधतुा, दानशूरप�ा आवि�
क्षमा  यामध्ये. या  चच'मधील  सदस्यांनी  दररोज  स�'  प्रकारच्या  �ाईटापासून  �ाचलेले,  भवि�ष्य  सांगण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  विनंदा
करण्यापासून, समपुदेशनातून, प्रभा� पाडण्यापासून विकं�ा चकुीच्या मागा'ने प्रभावि�त होण्यापासून �ाचण्यासाठी प्राथ'ना करा�ी.

चच' मॅन्यअुल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कत-व्याची सतक- ता

आक्रमक मानविसक सूचनेवि�रूद्ध दररोज स्�त: चा बचा� कर�े, आवि� दे�, त्याचा नेता आवि� मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्य्ा
वि�सर�े विकं�ा दलु'क्ष कर�े हे या चच'मधील प्रत्येक सदस्याचे कत'व्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.
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_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड विMश्चन सायन्स चच'ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विक्रविस्टकल कोटेशन्स आवि� विMश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्क्रप्चस'मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


