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वि�षय — आदाम आणि� पडलेला मा�ूस

सोनेरी मजकूर:  इवि$सकरांस 5 : 14

“हे झोपलेल्या जागा हो � मेलेल्यांतून ऊठ, आणि� ख्रि,स्त तुझ्या�र प्रकाशेल”.

उत्तरदायी �ाचन: यशया  52: 1, 2, 9, 10
यशया 54: 17
स्तोत्रसंविहता 17: 15

1 ऊठ, सिसयोन ऊठ. कपडे घालून तयार हो. बलशाली हो. पवि�त्र यरूशलेम, तुझी संुदर �स्त्रे परिरधान 
कर.

2 तुझ्या अंगा�रची धूळ झटक, चांगली �स्त्रे परिरधान कर. यरूशलेम, सिसयोनकन्ये, तू उठून बस, तू कैदी
होतीस. प� आता तुझ्या गळ्याभो�ती आ�ळल्या गेलेल्या पाशापासून स्�त:ची मकु्तता कर.

9 यरूशलेमा, तुझ्या नाश झालेल्या इमारती पुन्हा आनंदिदत होतील. तुम्ही स�D मिमळून आनदं साजरा 
कराल का? कार� परमेश्वराने त्याच्या लोकांना सुखी केले आहे. त्याने यरूशलेमला मकु्त केले आहे.

10 परमेश्वर त्याची पवि�त्र शक्ती स�D राष्ट्रांना दाख�ील. दे� त्याच्या लोकांना कसे �ाचवि�तो हे अती दूरच्या 
स�D देशांना दिदसेल.

17 दे�ाच्या से�कांना काय मिमळेल? त्यांना माझ्याकडून आलेल्या चांगल्या गोष्टी मिमळतील.
15 मी न्यायासाठी प्रार्थDना केली. म्ह�ून परमेश्वरा, मी तुझा चेहरा बघेन आणि� तुला बघून मी पू�D समाधानी

होईन.

धडा उपदेश

बायबल पासून

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि$ल्ड ख्रि,श्चन सायन्स चचDने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रि,श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Wप्चसDमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. उत्पसित्त 1 : 1, 26-28 (ला 1st ,)
1 दे�ाने आकाश � पथृ्�ी विनमाD� केली.
26 मग दे� बोलला, आप� आपल्या प्रवितरूपाचा आपल्या सारखा मनषु्य विनमाD� करु; समदु्रातील मासे, 

आकाशातील पक्षी, स�D �नपशू, मोठी जना�रे � जमिमनी�र सरपट�ारे स�D लहान प्रा�ी यांच्या�र ते 
सत्ता चालवि�तील.

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

28 दे�ाने त्यांना आशी�ाDद दिदला.

2. उत्पसित्त 2 : 1, 6-8, 21 (ला :)
1 याप्रमा�े पृथ्�ी, आकाश आणि� त्यांतील स�Dकाही पू�D करुन झाले.
6 पृथ्�ी�रुन धुके �र जात असे � त्याने स�D जमिमनी�र पा�ी सिशपंडले � पसरले जात असे.
7 नंतर परमेश्वर दे�ाने जामिमनीतील मातीचा मनुष्य घड�ला � त्याच्या नाकपुड्यात जी�नाचा श्वास 

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

घडवि�लेल्या मनुष्याला ठे�ले.
21 तेव्हा परमेश्वर दे�ाने आदामाला गाढ झोप लागू दिदली. आणि� तो झोपला.

3. उत्पसित्त 3 : 9, 10

9 तेव्हा परमेश्वराने आदामाला हाक मारुन म्हटले, तू कोठे आहेस?
10 तो म्ह�ाला, बागेत मी तुझ्या चालण्याचा आ�ाज ऐकला � मला भीती �ाटली कार� मी नग्न होतो 

आणि� म्ह�ून मी लपलो.

4. उत्पसित्त 4 : 1

1 आदाम आणि� त्याची बायको हव्�ा यांचा लैविगक संबंध आला; हव्�ा गभD�ती होऊन वितने एका बाळाला 
जन्म दिदला. त्या मुलाचे ना� काइन असे ठे�ले.तेव्हा हव्�ा म्ह�ाली, परमेश्वराच्या सहाय्याने मला 
पुरुषसतांन लाभले आहे.

5. अय्यूब 14 : 1, 6 (ला 1st ,)

1 आप� स�D मनुष्यप्रा�ी आहोत. आपले आयुष्य अगदी कमी आणि� कष्टांनी भरलेले आहे.
6 दे�ा, म्ह�ून तू आमच्या�र नजर ठे��े बंद कर.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि$ल्ड ख्रि,श्चन सायन्स चचDने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रि,श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Wप्चसDमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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6. लूक 4: 1 (येशू) (ला 1st,), 16-19, 21 (ह)े

1 येशू पवि�त्र आत्म्याने पू�D भरुन यादbन नदीहून परतला.
16 मग तो नासरेर्थला गेला. जेरे्थ तो लहानाचा मोठा झाला होता, आणि� शब्बार्थ दिद�शी त्याच्या प्ररे्थप्रमा�े 

तो सभास्र्थानात गेला, तो �ाचण्यासाठी उभा राविहला,
17 आणि� यशया संदेष्ट्याचे पुस्तक त्याला देण्यात आले. त्याने ते पसु्तक उघडले आणि� जो भाग शोधून 

काढला, त्या दिठका�ी असे सिलविहले आहे:
18 प्रभूचा आत्मा मज�र आहे, कार� त्याने मला अणिभषेक केला आहे, यासाठी की, गरिरबांना सु�ाताD 

सांगण्यासाठी बंदी�ान म्ह�ून नेलेल्यांस स्�ातंत्र्याची घोष�ा करण्यासाठी, आंधळ्यांना दृविष्ट मिमळा�ी � 
त्यांनी बघा�े यासाठी, जुलूूम हो�ाऱ्यांची सुटका करण्यासाठी

19 आणि� प्रभूच्या कृपेच्या �षाDची घोष�ा करण्यासाठी त्याने मला पाठवि�ले आहे.
20 मग त्याने पसु्तक बंद केले आणि� से�काला परत दिदले � तो खाली बसला. सभास्र्थानातील प्रत्येक ज� 

त्याच्याकडे रोखून पाहत होता.
21 त्यांने त्यांच्याशी बोलण्यास सुरु�ात केली: तुमच्या ऐकण्यामुळे आज हे शास्त्र�चन पू�D झाले.

7. योहान 3: 1-7

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

2 एका रात्री विनकदेम येशूकडे आला आणि� म्ह�ाला, “रब्बी, तुम्ही दे�ाकडून पाठवि�लेले सिशक्षक आहात 
हे आम्हांला माहीत आहे. कार� तुम्ही जे चमत्कार करता ते दे�ाच्या मदतीसिश�ाय को�ाही मा�साला 
करता ये�ार नाहीत.

3 येशूने उत्तर दिदले, ‘मी तुम्हांला खरे सांगतो प्रत्येक व्यक्तीचा नव्याने जन्म झालाच पाविहजे. जर एखाघा 
मा�साचा नव्याने जन्म झाला नाही, तर दे�ाचे राज्य पाहू शक�ार नाही.’

4 विनकदेम म्ह�ाला. “जर एखादा मा�ूस म्हातारा असेल तर त्याचा नव्याने जन्म कसा होईल? तो 
आपल्या आईच्या उदरात परत जाऊ शकत नाही! म्ह�ून त्या व्यक्तीचा दुसऱ्यांदा जन्म हो�ारच नाही!

5 येशूने उत्तर दिदले. ‘मी तुम्हांला खरे सांगतो: मनुष्याचा पाण्याने आणि� आत्म्याने जन्म झाला नाही तर 
त्याचा दे�ाच्या राज्यात प्र�ेश हो�े शक्यच नाही.

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

7 तुमचा न�ीन जन्म झाला पाविहजे म्ह�ून मी तमु्हांला सावंिगतल्याबहल आश्चयDचविकत होऊ नका.

8. इवि$सकरांस 4: 17 (ला 1st ,), 22 (ठे�ले), 23, 24 (ठे�ले)

17 म्ह�ून मी हे म्ह�तो � प्रभूच्या ना�ात सा�ध करतो.
22 ... तुमच्या पू�rच्या जी�नावि�षयी, तमु्हांला तुमच्या जुन्या मनुष्यापासून सुटका करुन घणे्यास सिशकवि�ले

होते, जो मनुष्य $स��ुकीच्या इच्छेने अशुद्ध झाला आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि$ल्ड ख्रि,श्चन सायन्स चचDने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रि,श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Wप्चसDमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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23 यासाठी तमु्ही अंत:कर�ामध्ये � आत्म्यात न�े केले जा�े आणि�
24 ... न�ा मनुष्य तुम्ही धार� करा�ा, जो दे�ाप्रमा�े विनमाD� केलेला आहे.

9. 1 करिरंर्थकरांस 15 : 45, 47-51

45 आणि� तेच पवि�त्र शास्त्र सांगते, “पाविहला मनुष्य, आदाम हा जिज�ंत प्रा�ी झाला,” प� ख्रि,स्त जो 
शे�टचा आदाम झाला तो जी�न दे�ारा आत्मा झाला.

47 पाविहला मनुष्य मातीतून आला म्ह�जे तो धुळीपासून बनवि�ला गेला, तर दुसरा मनुष्य स्�गाDतून आला.
48 ज्याप्रमा�े तो मनषु्य मातीपासून बनवि�ला गेला, त्याप्रमा�े लोकसुद्धा मातीपासूनच बनवि�ले गेले आणि� 

त्या स्�गrय मनषु्याप्रमा�े स्�गrय लोकही तसेच आहेत.
49 ज्याप्रमा�े तयार केलेल्या मा�साची प्रवितमा आप� धार� केली आहे, तशी आप�सुद्धा स्�गrय 

मा�साची प्रवितमा धार� करु.
50 बंधूनो, मी तुम्हांला सांगतो, आपल्या मांस � रक्त असलेल्या जविगक शरीराला दे�ाच्या राज्यात �ाटा 

मिमळू शकत नाही. तसे� वि�नाशीप� अवि�नाशीप�ाचा �ारसा मिमळ�ू शकत नाही.
51 पाहा! मी तुम्हांला एक रहस्यमय सत्य सांगत आहे. आप� स�D मर�ार नाही. आप� स�D बदलून 

जाऊ.

10. रोमकरांस 13 : 11 (आता)-14

11 ... हे करा कार� तुम्हांस ठाऊक आहे की, आप� ज्या काळात राहतो त्यातून तुम्ही उठा�े अशी �ेळ 
आली आहे, कार� जेव्हा आम्ही वि�श्वास ठे�ला त्यापेक्षाही आमचे तार� अमिधक ज�ळ आले आहे.

12 रात्र ज�ळ ज�ळ संपत आली आहे आणि� ‘दिद�स’ ज�ळ आला आहे. म्ह�ून आप� अंधाराची कामे 
बाजूला टाकूया आणि� प्रकाशाची शस्त्रसामुग्री धार� करु.

13 दिद�सा आप� जसे काळजीपू�Dक �ागतो, तसे �ागूया. खादाडप�ात, मद्यपानात, लैविगकतेत, 
स्�ैरप�ात, भांड�ात, दे्वषात नको, 

14 तर त्याऐ�जी येशू ख्रि,स्ताला परिरधान करा. आणि� आपल्या पापी �ासना मध्ये गुंतून राहू नका.

11. 1 योहान 3: 2, 3

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

3 आणि� ज्या प्रत्येकाने ही आशा ख्रि,स्ता�र ठे�ली आहे, तो स्�त:लाशुद्ध करतो, जसा ख्रि,स्त शुद्ध आहे.

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि$ल्ड ख्रि,श्चन सायन्स चचDने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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1. 259 : 6-11

दै�ी वि�ज्ञानात,  मनषु्य ही दे�ाची खरी प्रवितमा आहे.  ख्रि,स्त येशूमध्ये दै�ी स्�भा� उत्तम प्रकारे व्यक्त झाला,
ज्याने  मनषु्यां�र  दे�ाचे  खरे  प्रवितकिबंब  $ेकले  आणि� त्यांचे  जी�न त्यांच्या  गरीब वि�चार-मॉडेलला  अनुमती
देण्यापेक्षा उंच केले-ज्या वि�चारांनी मा�साला पडले, आजारी, पाप केले आणि� मर� पा�ले.

2. 282 : 28-31

जे काही मनषु्याच्या पतन किकं�ा दे�ाच्या वि�रुद्ध किकं�ा दे�ाच्या अनुपस्थिस्र्थतीला सूमिचत करते, ते आदाम-स्�प्न 
आहे, जे मन किकं�ा मनुष्य नाही, कार� ते विपत्याचे जन्मलेले नाही.

3. 580 : 21-27

अॅॅडम हे ना� जी�न मिचरंतन नसल्याच्या चुकीच्या गृविहतकाचे प्रवितविनमिधत्� करते, परंतु त्याची सुरु�ात आणि� 
शे�ट आहे; की अनंत मयाDदेत प्र�ेश करतो, ती बुजिद्धमत्ता गैर-बुजिद्धमत्तेमध्ये जाते आणि� आत्मा भौवितक अर्थाDने 
�ास करतो; त्या अमर मनाचा परिर�ाम पदार्थाDत होतो, आणि� नश्वर मनामध्ये द्रव्य; की एक दे� आणि� 
विनमाDत्याने त्याने जे विनमाD� केले त्यात प्र�ेश केला आणि� नंतर पदार्थाDच्या नात्मिस्तकतेमध्ये नाहीसे झाले.

4. 307 : 14-16, 26-13

ही त्रटुी स्�तःच त्रटुी असल्याचे सिसद्ध झाले आहे. त्याचे जी�न हे जी�न नसून के�ळ अत्मिस्तत्�ाची क्षणि�क, 
खोटी जा�ी� आहे जी मृत्यूमध्ये संपते.

मनुष्य भौवितक आधारा�र विनमाD� झालेला नाही, किकं�ा आत्म्याने कधीही बन�लेले भौवितक कायदे पाळायला 
सांविगतले नाही; त्याचा प्रांत आध्यात्मित्मक कायद्यांमध्ये, मनाच्या उच्च कायद्यात आहे.

त्रुटीच्या भयानक दिदन, काळेप�ा आणि� अराजकतेच्या �र, सत्याचा आ�ाज अजूनही हाक मारतो: "अॅॅडम,
तू कुठे आहेस? चेतना, तू कुठे आहेस? तू वि�श्वास ठे�तोस की मन या प्रकर�ात आहे, आणि� ते �ाईट मन 
आहे, किकं�ा तुम्ही जिज�ंत वि�श्वासात आहात की एकच दे� आहे आणि� असू शकतो आणि� त्याची आज्ञा पाळत 
आहे? " जोपय�त धडा सिशकला जात नाही तोपय�त दे� हा एकमे� मना�र चाल�ारा मा�ूस आहे, मत्यD 
वि�श्वास सुरु�ातीला होता म्ह�ून घाबरेल आणि� "तू कुठे आहेस?" या माग�ीपासून लपून राहील. ही भयंकर 
माग�ी, "अॅॅडम, तू कुठे आहेस?" डोके, हृदय, पोट, रक्त, मज्जातंतू, इत्यादींच्या प्र�ेशाद्वारे भेटले जाते: 
"लो, मी येरे्थ आहे, शरीरात आनंद आणि� जी�न शोधत आहे, परंतु के�ळ एक भ्रम आहे, खोटे दाव्यांचे 
मिमश्र�, खोटे आनंद , �ेदना, पाप, आजारप� आणि� मृत्यू. "

5. 250 : 6-11 (ला 2nd .), 22-25

नश्वर अत्मिस्तत्� हे एक स्�प्न आहे; नश्वर अत्मिस्तत्�ाला �ास्तवि�क अत्मिस्तत्� नाही, परंतु "तो मी आहे" असे 
म्ह�तो. आत्मा हा अहंकार आहे जो कधीही स्�प्न पाहत नाही, परंतु स�D गोष्टी समजतो; जे कधीही चुकत 

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि$ल्ड ख्रि,श्चन सायन्स चचDने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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नाही, आणि� कधीही जागरूक असते; जे कधीही वि�श्वास ठे�त नाही, परंतु जा�ते; जो कधी जन्माला येत 
नाही आणि� कधीच मरत नाही. आध्यात्मित्मक मनुष्य हा या अहंकाराची उपमा आहे.

आता मी वि�चारतो, झोपलेल्या स्�प्नापेक्षा मत्यD अत्मिस्तत्�ाच्या जागृत स्�प्नात आ�खी काही �ास्त� आहे का? 
असे होऊ शकत नाही, कार� जे काही मत्यD मनुष्य दिदसते ते एक नश्वर स्�प्न आहे.

6. 305 : 29-30

ही नश्वर स्�प्ने मान�ी उत्पत्तीची आहेत, दै�ी नाहीत.

7. 546 : 1-17

या प्रकर�ात आत्मा आता बुडला आहे असा खोटा वि�श्वास, भवि�ष्यात काही �ेळा त्यातून मकु्त होण्यासाठी - 
हा वि�श्वास एकटाच नश्वर आहे. आत्मा, दे�, कधीच अंकुरिरत होत नाही परंतु "काल, आणि� आज आणि� 
कायमचे समान आहे." जर मन, दे�, एखादी त्रटुी विनमाD� करतो, तर ती त्रटुी दै�ी मनामध्ये अस�े आ�श्यक 
आहे आणि� त्रुटीची ही धार�ा दे�तेच्या परिरपू�Dतेला दूर करेल.

ख्रि,श्चन वि�ज्ञान वि�रोधाभासी आहे का? विनर्मिमंतीचे दै�ी तत्त्� चुकीचे आहे का? मनाला घोविषत करण्यासाठी 
दे�ाकडे को�तेही वि�ज्ञान नाही, तर प्रकर� बुजिद्धमत्तेद्वारे विनयंवित्रत केले जाते? "पथृ्�ी�रून धुके �र गेले." हे 
भौवितक आधारा�र चांगल्या कल्पनेपासून सुरू हो�ारी त्रटुी दशD�ते. दे� आणि� मनुष्य के�ळ भौवितक 
इदंिद्रयांद्वारे प्रकट होतील असे गृविहत धरते, जरी भौवितक इंदिद्रये आत्म्याची किकं�ा आध्यात्मित्मक कल्पनांची जा�ी�
घेऊ शकत नाहीत.

8. 552 : 13-19, 22-24, 28-31

नश्वर जी�नातील मान�ी अनुभ�, जो अंड्यापासून सुरू होतो, तो ईयोबाच्या अनुभ�ाशी जुळतो, जेव्हा तो 
म्ह�तो, "स्त्रीपासून जन्माला आलेला मनुष्य काही दिद�सांचा असतो आणि� त्रासाने भरलेला असतो." भौवितक
जी�नाच्या या कल्पनेतून स�Dकाही म्ह�ून मत्या�नी बाहेर पडले पाविहजे. त्यांनी ख्रि,श्चन वि�ज्ञानाने त्यांचे क�च 
उघडले पाविहजेत आणि� बाहेर आणि� �रच्या दिदशेने पाविहले पाविहजे.

भौवितक स्त्रोतापासून दु: ख, पाप आणि� मृत्यू या�र उपाय नाही, सोड�ण्याच्या सामथ्याDसाठी, त्यांच्यामुळे 
उद्भ�लेल्या आजारामंधून, अंड्यात नाही किकं�ा धूळमध्ये नाही. … अशाप्रकारे हे सिशकले आहे की पदार्थD हे 
नश्वर मनाचे प्रकटीकर� आहे आणि� जेव्हा परिरप�ूD आणि� शाश्वत मन समजले जाते तेव्हा ते पदार्थD नेहमी 
आपले दा�े शर� जातात.

9. 303 : 16-20

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि$ल्ड ख्रि,श्चन सायन्स चचDने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रि,श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Wप्चसDमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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जी�न, किकं�ा मन भौवितक शरीरात विनमाD� झाले आहे किकं�ा आहे या भ्रमाच्या मुळा�र दै�ी वि�ज्ञान कुऱ्हाड 
घालतो आणि� वि�ज्ञान शे�टी स�D तु्रटींच्या आत्म-वि�नाशाद्वारे आणि� या वि�ज्ञानाची संुदर समज करून या 
भ्रमाचा नाश करेल. जी�न.

10.   557 : 16-21

जेव्हा नश्वर मनाची धुंद �ाष्पीत होते, तेव्हा शाप काढून टाकला जाईल जो स्त्रीला म्ह�तो, "दुःखात तू मुले 
जन्माला घालशील." दै�ी वि�ज्ञान सत्याच्या प्रकाशासह त्रटुीचे ढग परत आ�ते आणि� मनुष्या�र पडदा 
उचलत आहे की तो कधीही जन्मला नाही आणि� कधीच मरत नाही, परंतु त्याच्या विनमाDत्यासह सह -
अत्मिस्तत्�ात आहे.

11.   223 : 2-6

पौल म्ह�ाला, "आत्म्याने चाला, आणि� तमु्ही देहाची �ासना प�ूD कर�ार नाही." जिजतक्या ल�कर किकं�ा नंतर
आप� सिशकू की मनुष्याच्या मयाDदिदत क्षमतेचे बंधन आत्म्याच्या ऐ�जी शरीरात, आत्म्याऐ�जी शरीरात राहते 
या भ्रमामुळे बनते.

12.   230 : 4 (च्या)-10

... या नश्वर स्�प्नातून जागृत हो�े किकं�ा भ्रम आपल्याला आरोग्य, पवि�त्रता आणि� अमरत्� आ�ेल. हे 
प्रबोधन म्ह�जे ख्रि,स्ताचे कायमचे आगमन, सत्याचे प्रगत दशDन, जे त्रटुी दूर करते आणि� आजारी लोकांना 
बरे करते. येशूने दाख�ल्याप्रमा�े हे तार� आहे जे दे�ाद्वारे, दै�ी तत्त्�, प्रमे द्वारे येते.

13.   171 : 4-8 (ला 4th ,)

भौवितकतेच्या आध्यात्मित्मक वि�रोधाच्या वि��ेचनाद्वारे, ख्रि,स्त, सत्याच्या मागाDनेही, मनषु्य दै�ी वि�ज्ञानाच्या 
विकल्लीने पुन्हा उघडेल जे नदंन�नाचे दर�ाजे मान�ी वि�श्वासांनी बंद केले आहेत आणि� तो स्�तःला अपू�D, 
सरळ, शुद्ध आणि� मुक्त �ाटेल.

दैविनक कतDव्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थDना
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दररोज प्रार्थDना कर�े हे या चचDमधील प्रत्येक सदस्याचे कतDव्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि� प्रीती यांचे राज्य स्र्थाविपत व्हा�े आणि� माझ्यापासून स�D पापां�र राज्य करु द्या; आणि�
तुझे शब्द स�D मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणि� त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चचD मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चचDच्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयसिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने 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 चचDमधील सदस्यांनी
दररोज स�D प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागाDने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्रार्थDना
करा�ी.

चचD मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, परं्थ. 1

कतDव्याची सतकD ता

आWमक मानसिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर�े,  आणि�  दे�,  त्याचा  नेता  आणि�
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �ॅया वि�सर�े किकं�ा दुलDक्ष कर�े हे या चचDमधील प्रत्येक सदस्याचे कतDव्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चचD मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि$ल्ड ख्रि,श्चन सायन्स चचDने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विWस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रि,श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Wप्चसDमधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


