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सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंवि%ता 34: 22

"परमेश्वर त्याच्या से�कांच्या आत्म्यांना �ाच�तो. ते लोक त्याच्या�र अ�लंबून असतात तो त्यांचा वि�नाश %ोऊ
देणार ना%ी."

उत्तरदायी �ाचन:  स्तोत्रसंवि%ता 19 : 9-14

9 परमेश्वराची भीती शुध्द आ%े. ती अखंड स%न करा�ी लागेल. परमेश्वराचे विनण6य चांगले आश्चिण योग्य 
आ%ेत. ते संपूण6त बरोबर आ%ेत.

10 परमेश्वराची शिशक�ण अवितशय शुध्द अशा सोन्यापेक्षा %ी किकंमती आ%े. ती मधाच्या पोळ्यातून 
मिमळणाऱ्या, शुध्द मधापके्षा%ी गोड आ%े.

11 परमेश्वराच्या शिशक�णी नेत्याच्या से�काला इशारा दिदला. चांगल्या गोष्टींचे पालन केल्यामुळे चांगले फळ
मिमळते.

12 कोणाला%ी आपल्या सगळ्या चुका दिदसू शकत ना%ीत. म्%णून मला गुप्त पाप करु देऊ नकोस.
13 परमेश्वरा, जी पापे करायची इच्छा मला %ोते, ती मला करु देऊ नकोस. त्या पापांना माझ्या�र राज्य 

करु देऊ नकोस. तू जर मला मदत केलीस तर मी शुध्द %ोईनआणी माझ्या पापापंासून मकु्त %ोईन.
14 माझ्या शब्दांनी आश्चिण माझ्या वि�चांरांनी तुला आनंद व्%ा�ा असे मला �ाटते. परमेश्वरा, तू माझा खडक 

आ%ेस. मला �ाच�णारा फक्त तूच आ%ेस.

धडा उपदेश

%ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिS�न सायन्स चच6ने तयार केला %ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि%लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आश्चिण ख्रिS�न सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस6मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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बायबल पासून

1. स्तोत्रसंवि%ता 51 : 1-3, 9, 10, 15

1 दे�ा, माझ्या�र दया कर, तुझ्या अवितशय मेळ दयाळूपणाने आश्चिण तुझ्या कृपेने माझी पापे पुसून टाक.
2 दे� माझे अपराधीपण खर�डून घाल�ून टाक. माझी पापे धुऊन टाक, मला पुन्%ा स्�च्छ कर.
3 मी पाप केले %े मला मा%ीत आ%े. ती पापे मला ने%मी दिदसतात.
9 माझ्या पापांकडे बघू नकोस, ती पुसून टाक.
10 दे�ा माझ्यात पवि�त्र ह्दय विनमा6ण कर. माझा आत्मा पनु्%ा बलशाली कर.
15 भु, मी माझे तोंड उघडीन आश्चिण तुझे गुणगान करीन.

2. मत्तय 8 : 18

18 आपल्या भो�ती खूप लोक आ%ेत %े येशूने पावि%ले तेव्%ा त्याने त्यांना सरो�राच्या पलीकडे जाण्याची 
आज्ञा केली.

3. मत्तय 9 : 1-13

1 येशू ना�ेत चढला � परत आपल्या नगरात गेला.
2 तेव्%ा का%ी लोकांनी पक्षघात झालेल्या मनुष्याला येशूकडे आणले. तो मनषु्य बाजे�र पडून %ोता. 

येशूने त्यांचा वि�श्वास पाहून त्या पक्षघाती मनुष्याला म्%टले. तरुण मुला, काळजी करू नकोस. तुझ्या 
पापांची क्षमा झाली आ%े.

3 विनयमशास्त्राच्या का%ी शिशक्षकांनी %े ऐकले आश्चिण ते आपसात म्%णाले, %ा मनषु्य तर ईश्वराची किनदंा 
करीत आ%े.

4 त्यांचे वि�चार ओळखून येशू म्%णला, “तुमच्या अंत:करणात तुम्%ी �ाईट वि�चार का करता?
5 कारण, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आ%े असे म्%णणे, किकं�ा उठून चालू लाग, असे म्%णणे यातून 

कोणते सोपे आ%े?
6 परंतु तुम्%ी %े समजून घ्या�े की, मनषु्याच्या पतु्राला, पृथ्�ी�र पापाची क्षमा करण्याचा अमिधकार आ%े. 

मग येशू त्या पक्षघाती मनुष्याला म्%णाला, ऊठ! आपला विबछाना घे आश्चिण घरी जा.
7 मग तो उठून आपल्या घरी गेला.
8 लोकांनी %े पावि%ले � ते थक्क झाले आश्चिण ज्या दे�ाने मनुष्यास असा अमिधकार दिदला त्याचा त्यांनी 

गौर� केला.
9 मग येशू तेथून पुढे विनघाला, तेव्%ा त्याने मत्तय ना�ाच्या माणसाला जकातीच्या नाक्या�र बसलेले 

पावि%ले. तेव्%ा येशू त्याला म्%णाला, माझ्यामागे ये. तेव्%ा तो उठून त्याच्यामागे गेला.
10 येशू मत्तयाच्या घरी जे�त असता, पुष्कळ जकातदार � पापी आले आश्चिण येशू � त्याचे शिशष्य 

यांच्याबरोबर जे�ायला बसले.

%ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिS�न सायन्स चच6ने तयार केला %ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि%लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विUस्टिस्टकल कोटेशन्स आश्चिण ख्रिS�न सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Uप्चस6मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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11 परूशांनी ते पावि%ले त्यांनी येशूच्या शिशष्यांस वि�चारले, तुमचा गुरू जकातदार � पापी यांच्याबरोबर का 
जे�तो?

12 येशूने त्यांना %े बोलताना ऐकले, तो त्यांना म्%णाला, जे विनरोगी आ%ेत त्यांना �ैद्याची गरज ना%ी तर जे 
आजरी आ%ेत त्यांना आ%े.

13 मी तुम्%ांला सांगतो, जा आश्चिण याचा अथ6 काय ते शिशका: मला यज्ञपशंूची अप6णे नकोत, तर दया %�ी. 
‘मी नीवितमान लोकांना नव्%े, तर पापी लोकांना बोला�ण्यास आलो आ%े.

4. मत्तय 26 : 17-20, 26, 27

17 बेखमीर भाकारीच्या सणाच्या पवि%ल्या दिद�शी येशूचे शिशष्य त्याच्याकडे आले. ते म्%णाले, �ल्%ांडण 
सणाच्या जे�णाची स�6 तयारी आम्%ी करणार आ%ोत. �ल्%ांडण सणाचे जे�ण कोठे करा�े अशी 
तुमची इच्छा आ%े?

18 येशू म्%णाला, ज्याला मी ओळखतो अशा त्या माणसाकडे खेड्यात जा आश्चिण त्याला म्%णा, ‘गुरूजी 
म्%णतात: माझी �ेळ ज�ळ आली आ%े. तुझ्या घरी मी माझ्या शिशष्यांस% �ल्%ांडण सण साजरा 
करणार आ%े.

19 येशूने जे सांविगतले %ोते ते त्याच्या शिशष्यांनी केले आश्चिण त्यांनी �ल्%ांडण सणाचे जे�ण तयार केले.
20 संध्याकाळ झाल्या�र येशू आपल्या शिशष्यांबरोबर मेजाशी जे�ा�यास बसला.
26 ते जे�ण करीत असताना येशूने भाकर घेतली. वितच्याबद्दल दे�ाचे उपकार मानले. आश्चिण ती मोडली. 

त्याने ती भाकर आपल्या शिशष्यांना दिदली. तो म्%णाला, %े घ्या आणी खा. %े माझे शरीर आ%े.
27 नंतर येशूने द्राक्षारसाचा प्याला घेतला. त्याबद्दल दे�ाचे उपकार मानले आश्चिण तो शिशष्यांना दिदला. येशू 

म्%णाला, तमु्%ी स�ाoनी यातील प्या�े. कारण %े माझे रक्त आ%े,

5. यो%ान 17 : 1, 2, 4-9, 20-22, 26

1 येशूने %े बोलणे संपवि�ल्या�र आपले डोळे आकाशाकडे ला�ले आश्चिण ाथ6ना केली: विपत्या, �ेळ आली
आ%े, पतु्राचे गौर� कर, यासाठी की, पुत्र तुझे गौर� करील.

2 तू त्याला जे दिदले आ%े त्या स�ाoना त्याने अनंतकालचे जी�न द्या�े यासाठी स�6 मनुष्यां�र तू त्याला 
अमिधकार दिदलास त्यामाणे त्याने तुझे गौर� करा�े.

4 तू मला जे काम करायला दिदले ते संप�ून मी पथृ्�ी�र तुला गौरवि�ले.
5 तर आता %े विपत्या, जग %ोण्यापू�q तुझ्याबरोबर जे गौर� मला %ोते त्याद्वारे तू स्�त:बरोबर माझे गौर� 

कर.
6 ज्यांना तू मला या जगातून दिदलेस, त्यांना मी तुला गट केले. ते तुझे %ोते, � तू त्यांना माझ्या स्�ाधीन 

केलेस. आश्चिण त्यांनी तुझे �चन पाळले,
7 आता त्यांना मा%ीत आ%े की, जे का%ी तू मला दिदले आ%ेस ते तुझ्यापासून येते.
8 कारण जी �चने तू मला दिदली आ%ेस ती मी त्यांना दिदली. आश्चिण त्यांनी ती स्�ीकारली, त्यांना 

विनश्चि�ताथा6ने मा%ीत %ोते की, मी तुझ्यापासून आलो आ%े. आश्चिण त्यांनी वि�श्वास ठे�ला की तू मला 
पाठवि�ले आ%ेस.
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9 मी त्यांच्यासाठी ाथ6ना करतो, मी जगासाठी ाथ6ना करीत ना%ी. तर ज्यांना तू माझ्या स्�ाधीन केलेस,
त्यांच्यासाठीच कारण ते तुझे आ%ेत.

20 आश्चिण मी फक्त त्यांच्यासाठीच वि�नवंित करतो असे ना%ी, तर त्यांच्या �चना�रून जे माझ्या�र वि�श्वास 
ठे�तात त्यांच्यासाठी%ी वि�नवंित करतो.

21 यासाठी की, त्या स�ाoनी एक व्%ा�े, विपत्या, जसा तू माझ्यामध्ये � मी तुझ्यामध्ये तसेच त्यांनी 
आम्%ामंध्ये असा�े. यासाठी की, तू मला पाठवि�ले असा जगाने वि�श्वास धरा�ा.

22 आश्चिण तू जे गौर� मला दिदले आ%े ते मी त्यांना दिदले आ%े, यासाठी की जसे आपण एक आ%ो तसे 
त्यांनी%ी एक व्%ा�े.

26 मी त्यांना तुझा परिरचय करून दिदला आ%े, � तुझी ओळख करून देतच रा%ीन यासाठी की जे ेम तू 
माझ्या�र करतोस ते त्यांच्या�र%ी करा�ेस आश्चिण मी स्�त: त्यांच्यामध्ये असा�े.

6. 1 यो%ान 1 : 3, 5-9

3 आम्%ी ते पावि%ले आ%े � ऐकले आ%े आश्चिण आम्%ी आता ते तुम्%ाला%ी घोविषत करीत आ%ोत, यासाठी 
की तुमची%ीआमच्यास% स%भाविगता असा�ी. आमची स%भाविगता तर दे�विपता � त्याचा पुत्र येशू ख्रिSस्त
याजबरोबर आ%े.

5 आश्चिण %ा संदेश आ%े जो आम्%ी येशू ख्रिSस्ताकडून ऐकला आ%े आश्चिण जो आम्%ी तुम्%ाला घोविषत करीत 
आ%ोत. दे� काशआ%े आश्चिण त्याच्यामध्ये मळुीच अंधार ना%ी.

6 जर आम्%ी म्%णतो की, आमची दे�ाबरोबर स%भाविगता आ%े पण पापाच्या अंधारामध्ये आम्%ी रा%तो 
तर आम्%ी खोटेबोलत आ%ोत � आम्%ी सत्याला अनुसरत ना%ी.

7 पण जर आम्%ी काशात चालतो, जसा दे� काशात आ%े तर आमचीवि�श्वासणारे या नात्याने 
एकमेकांबरोबर स%भाविगता आ%े. आश्चिण दे�ाचा पुत्र येशू याचे रक्त आम्%ाला स�6 पापांपासून शुद्धकरते.

8 जर आम्%ी असे म्%णतो की, आमच्यामध्ये कोणते%ी पाप ना%ी, तर आम्%ी स्�त:ला फस�ीत आ%ोत. 
आश्चिणआमच्यामध्ये सत्य ना%ी.

9 जर आम्%ी आमची पापे कबूल करतो, तर आमच्या पापांपासून आम्%ांला क्षमा करण्यास दे�वि�श्वासू � 
न्यायी आ%े. आश्चिण आमच्या स�6 अनीतीपासून तो आम्%ाला शुद्ध करतो.

7. रोमकरांस 5 : 8 (दे�), 10, 11

8 परंतु आम्%ी पापी असतानाच ख्रिSस्त आमच्यासाठी मरण पा�ला. त्याद्वारे त्याने दाख�ून दिदले की, तो 
आमच्या�र फार ेम करतो.

10 आम्%ी दे�ाचे शत्रू असता%ी त्याच्या पुत्राच्या मरणाद्वारे त्याने आमच्याशी समटे केला. त्यामुळे आता 
आम्%ी दे�ाचे मिमत्र असल्यामुळे दे� आम्%ांला त्याच्या पुत्राच्या जी�नाद्वारे रक्षील.

11 इतकेच नव्%े तर ज्याच्याद्वारे आमचा दे�ाबरोबर समेट झाला त्या आपल्या भु येशू ख्रिSस्ताद्वारे 
आम्%ीसुद्धा दे�ावि�विषयी अश्चिभमान बाळगतोआदाम आश्चिण ख्रिSस्त.

वि�ज्ञान आश्चिण आरोग्य
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1. 18 : 1-12

ायश्चि�त्त म्%णजे दे�ाबरोबर माणसाच्या ऐक्याचे उदा%रण, ज्याद्वारे माणूस दिदव्य सत्य, जी�न आश्चिण ेम 
वितकिबंविबत करतो. नासरेथच्या येशूने विपत्याबरोबर मनषु्याचे ऐक्य शिशक�ले आश्चिण ते दाख�ून दिदले आश्चिण 
यासाठीच आम्%ी त्याला विनत्य श्रद्धांजली �ावि%ले. त्याचे ध्येय �ैयशिक्तक आश्चिण सामूवि%क दोन्%ी %ोते. त्याने 
आयुष्याचे काय6 के�ळ स्�त: ला न्याय म्%णूनच केले ना%ी, तर त्याने मनुष्यांशी दयाळूपणे �ागले - त्यांचे कसे 
करा�े %े दश6वि�ण्यासाठी, परंतु त्यांच्यासाठी ते केले ना%ी किकं�ा त्यांना एक जबाबदारीपासून मुक्त केले ना%ी. 
येशूने धैया6न,े इंदिद्रयांच्या पुराव्यावि�रूद्ध, परशिशक पंथ आश्चिण थांवि�रूद्ध काय6 केले आश्चिण त्याने स�6 कारच्या 
वि�रोधकांना त्याच्या उपचार सामथ्या6ने नाकारले.

2. 19 : 6-11, 17-28

येशू मनषु्याला त्याच्या ेमाची एक सत्य भा�ना, येशूच्या शिशक�णुकींचा दै�ी तत्� देऊन मनषु्याशी समेट 
घड�ून आणण्यास मदत करतो आश्चिण मेाची %ी सत्य भा�ना मनुष्याला द्रव्य, पाप आश्चिण आत्म्याच्या 
विनयमादं्वारे मरणापासून मकु्त करते - दै�ी ेम कायदा.

प�ात्ताप आश्चिण दु: ख, त्येक �ेदना, सुधारणेसाठी त्येक यत्न, त्येक चांगली वि�चारसरणी � कृती 
आपल्याला येशूच्या पापाबद्दल ायश्चि�त्त समजण्यास आश्चिण त्याच्या काय6क्षमतेस मदत करण्यास मदत 
करेल; परंतु जर पापीने ाथ6ना केली आश्चिण प�ात्ताप केला, पाप केले आश्चिण प�ात्ताप केला तर त्याला 
ायश्चि�ततेत थोडासा भाग आ%े - दे�ाशी एकांत�ासात - कारण त्याला व्या�%ारिरक प�ात्तापाचा अभा� 
आ%े, ज्यामुळे हृदय सुधारते आश्चिण मनुष्याला सक्षम करते श%ाणपणाची इच्छा पूण6 करा. जे आपल्या 
मास्टरच्या शिशक�णुकीचे आश्चिण आचरणांचे दै�ी तत्� का%ी माणात दश6�ू शकत ना%ीत त्यांना दे�ामध्ये 
भाग ना%ी. जर आपण दे�ाची आज्ञा मोडण्यास नकार दिदला तर दे� दयाळू आ%े.

3. 22 : 11-14, 23-27, 30-31

आपल्या स्�त: च्या तारणासाठी काय6 करा, "जी�न आश्चिण ेमाची मागणी आ%े, यासाठी की दे� 
आपल्याबरोबर काय6 करतो." मी येईपयoत अमिधग्र%ण करा! "आपल्या बक्षीसची �ाट प%ा आश्चिण" चांगले 
करण्यास कंटाळा येऊ नका."

चुकांपासून अंवितम सुटका, ज्याद्वारे आपण अमरत्�, अमया6द स्�ातंत्र्य आश्चिण पापी अथा6ने आनदं घेतो ते 
फुलांच्या �ाटे�र पो%ोचत ना%ीत किकं�ा एखाद्याच्या वि�श्वासा�र दुसऱ्याच्या यत्नांशिश�ाय काय6 करीत ना%ीत. 

न्यायासाठी पापीच्या सुधारणाची आ�श्यकता असते. दया न्यायाने मंजूर केली तेव्%ाच कज6 रद्द करते.

4. 23 : 1-11

बुद्धी आश्चिण ेम आपल्याला पापांपासून �ाच�ण्यासाठी स्�त: चे अनेक बशिलदानांची आ�श्यकता असू 
शकते. एक बशिलदान, तथाविप म%ान, पापाचे कज6 फेडण्यासाठी अपुरा आ%े. पापाच्या ायश्चिश् चत्तसाठी 
सतत आत्म-विनध6न %ोणे आ�श्यक आ%े. दे�ाचा Uोध त्याच्या विय पतु्रा�र टाका�ा, तो दै�ी अाकृवितक 
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आ%े. असा शिसद्धांत मान�विनर्मिमंत आ%े. ायश्चि�त्त %ी ब्रह्मज्ञानातील एक कठीण समस्या आ%े, परंतु त्याचे 
�ैज्ञाविनक स्पष्टीकरण असे आ%े की, दु: ख म्%णजे सत्याने नष्ट करणा या पापी सं�ेदनाची चूक आ%े आश्चिण 
अखेरीस पाप आश्चिण दु: ख दोघे%ी सा�6काशिलक ेमाच्या पाया�र पडतील.

5. 48 : 10-16

गेथशेमानेच्या ग�ता�र पवि�त्र दै�ताने पडलेल्या �ेदनाचा घाम आठ�तो, जेव्%ा त्याच कपातून मद्यपान 
करतो तेव्%ा नम्र किकं�ा सामथ्य6�ान शिशष्य कुरकुर करेल, आश्चिण त्या नाशकत्या6�रील पापाच्या सूड 
उग�ण्यापासून बचा�ासाठी किकं�ा वि�चार करू शकेल किकं�ा इच्छा असेल काय? जी�न-काय6 पूण6 %ोईपयoत 
सत्य आश्चिण ेम का%ी तळ�े देतात.

6. 29 : 1-6

ख्रिS�नांनी देश आश्चिण परदेशात त्रुटीवि�रूद्ध शस्त्र उचलले पावि%जे. त्यांनी स्�त: मध्ये आश्चिण इतरांमध्ये पापास%
अडकले पावि%जे आश्चिण आपला युद्ध समाप्त करेपयoत %े युद्ध चालू ठे�ले पावि%जे. जर त्यांनी वि�श्वास ठे�ला तर
त्यांच्यात आनदंाचा मुकुट असेल.

7. 45 : 6-21

पाप, आजारपण आश्चिण मृत्यूपासून. पौल शिलवि%तो: "जर आम्%ी शत्रू असता तर त्याच्या पुत्राच्या मृत्यूमुळे 
दे�ाशी समटे केला असता तर पुष्कळशी समटे केली गेली तर आपण त्याचे जी�न �ाचू." 
श�वि�च्छेदनानंतर तीन दिद�सांनंतर तो आपल्या शिशष्यांशी बोलला. छळ करणारे कबरेमध्ये अमर सत्य 
आश्चिण मे लपवि�ण्यात अयशस्�ी ठरले %ोते.

दे�ाला गौर� आश्चिण धडपडणा . या मनाला शांती द्या. ख्रिSस्ताने मान�ी आशा आश्चिण वि�श्वासाच्या दारापासून %ा
दगड काढून टाकला आ%े, आश्चिण दे�ाचे जी�नाचे कटीकरण आश्चिण दश6न यांच्याद्वारे, मनुष्याच्या 
अध्यात्मित्मक कल्पना आश्चिण त्याच्या दै�ी शिसद्धांताच्या ेमाद्वारे ते शक्य झाले.

8. 228 : 25-32

भग�ंताशिश�ाय कोणती%ी शक्ती ना%ी. स�6ज्ञानामध्ये स�6 सामथ्य6 आ%े आश्चिण कोणती%ी इतर शक्ती मान्य 
करणे म्%णजे दे�ाची अनादर करणे %ोय. नम्र नासरेनाने पाप, आजारपण आश्चिण मृत्यू यांना सामथ्य6 आ%े 
असा वि�चार केला. त्याने त्यांना शशिक्त%ीन केले. याजकांनी अश्चिभमान बाळगला पावि%जे, जेव्%ा त्यांनी ख्रिSस्ती
धमा6चे दश6न त्यांच्या मृत श्रद्धा आश्चिण समारंभांचा भा� पावि%ला.

9. 8 : 20-30

कोणत्या%ी अश्चिभव्यक्तीच्या उत्कटतेस% नम्रतेसाठी ाथ6ना करणे ने%मीच त्याची इच्छा नसते. जर आपण 
गरिरबांकडे पाठ विफरवि�ली तर आपण गरिरबांना आशी�ा6द देणा च्या. वितफळ घ्यायला तयार ना%ी. आपण 
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अगदी मनापासून कबूल करतो आश्चिण असे वि�चारतो की ते आपल्यासमोर उभे रावि%लेले आ%े परंतु आपण 
आपल्या मिमत्राकडे या गोष्टीवि�षयी अमिधक जाणून घेत ना%ी आ%ोत काय?

आपण स्�तः परीक्षण केले पावि%जे आश्चिण अंतःकरणाचे स्ने% आश्चिण %ेतू काय आ%े %े शिशकले पावि%जे कारण या 
मागा6ने आपण ामाश्चिणकपणे काय शिशकू शकतो.

10.   21 : 1-14

जर तमुच्या रोजच्या चालायला आश्चिण संभाषणात सत्यात चुकून वि�जय येत असेल तर तुम्%ी शे�टी म्%णू 
शकता की “मी चांगली लढाई लढली आ%े ... मी वि�श्वास ठे�ला आ%े,” कारण तुम्%ी एक चांगला माणूस 
आ%ात. %े सत्य आश्चिण ेम असलेल्या एका-मतमेध्ये आमचा भाग आ%े. ख्रिSस्ती दुसऱ्याच्या चांगुलपणा, 
दु: ख आश्चिण वि�जयामुळे आपण त्याच्या सामंजस्यात � बश्चिक्षसापयoत पोचतील अशी अपेक्षा ठे�ून ते कष्ट 
करत आश्चिण ाथ6ना करत ना%ीत.

जर शिशष्य आध्यात्मित्मकरिरत्या गती करत असेल तर तो आत जाण्याचा यत्न करीत आ%े. सतत भौवितक 
गोष्टींकडे दुल6क्ष करतो आश्चिण आत्म्याच्या अवि�नाशी गोष्टींकडे प%ातो. जर ामाश्चिणक असेल तर तो 
सुरु�ातीपासूनच ामाश्चिणक असेल आश्चिण त्येक दिद�स थोडीशी योग्य दिदशेने जाईल, जोपयoत शे�टपयoत तो 
आपला आनदं आनंदाने पूण6 करीत ना%ी.

दैविनक कत6व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची ाथ6ना

दररोज ाथ6ना करणे %े या चच6मधील त्येक सदस्याचे कत6व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आश्चिण ीती यांचे राज्य स्थाविपत व्%ा�े आश्चिण माझ्यापासून स�6 पापां�र राज्य करु द्या; आश्चिण
तुझे शब्द स�6 मान�जातीचे स्ने% समृद्ध करु आश्चिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच6 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4
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%ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच6च्या सदस्यांच्या %ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी मे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आश्चिण एक ख्रिS�न �ैज्ञाविनक ेमात गोड सुवि�धांना
वितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आश्चिण क्षमा यामध्ये. या चच6मधील सदस्यांनी
दररोज स�6 कारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  भा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा6ने  भावि�त  %ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  ाथ6ना
करा�ी.

चच6 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत6व्याची सतक6 ता

आUमक मानशिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आश्चिण  दे�,  त्याचा  नेता  आश्चिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल6क्ष करणे %े या चच6मधील त्येक सदस्याचे कत6व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय %ोईल.

चच6 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________
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