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वि�षय — पे्रम

सोनेरी मजकूर:  रोमकरांस 13 : 10

"म्हणून प्रीवि! विनयमशास्त्राची पूण$!ा आहे."

उत्तरदायी �ाचन:  स्!ोत्रसंविह!ा 119 : 97, 114, 117, 127, 133, 165

97 परमेश्वरा, मला !ुझी शिशक�ण खूप आ�ड!े. मी स!! वि!च्याबद्दल बोल! अस!ो.
114 मला लप� आणिण माझे रक्षण कर. परमेश्वरा, !ू जे काही सांग!ोस त्या�र माझा वि�श्वास आहे.
117 परमेश्वरा, मला मद! कर म्हणजे माझा उध्दार होईल. मी नेहमीच !ुझ्या आज्ञांचा अभ्यास 

करीन.
127 परमेश्वरा, शुध्दा!ल्या शुध्द सोन्यापेक्षा मला !ुझ्या आज्ञा आ�ड!ा!.
133 परमेश्वरा, कबूल केल्याप्रमाणे मला माग$दश$न कर. माझे काहीही �ाईट होऊ देऊ नकोस.
165 जे लोक !ुझ्या शिशक�णुकी�र प्रेम कर!ा! त्यांना खरी शां!ी लाभेल. कुठलीही गोष्ट त्यांचा 

अधपा! घड�णार नाही.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. यहोश�ा 22 : 5 (घ्या)

हा बायबलचा धडा स्�!ंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच$ने !यार केला हो!ा. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विLस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चस$मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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5 ... एक गोष्ट लक्षा! ठे�ा मोशेचे विनयम पाळ! चला. परमेश्वर दे�ा�र प्रमे करा आणिण त्याच्या आज्ञा 
पाळा. परमेश्वराच्या मागा$ने जा आणिण मनोभा�े त्याची से�ा करा.

2. रूथ 1 : 1, 2 (से 3rd ,), 3-6, 8, 9 (मग)-11 (से 1st ,), 12 (से .), 14 (से :),
16, 19 (से.)

1 रपू�V शास्त्यांच्या अमदानी! एकदा दुष्काळ पडला आणिण अन्नधान्याची टंचाई विनमा$ण झाली. !ेव्हा 
अलीमलेख ना�ाचा गृहस्थ आपली बायको आणिण दोन मुले यांच्यासह यहूदा बेथलेहेम सोडून म�ाब या 
डोंगराळ प्रां!ा! राहायला आला.

2 त्याच्या बायकोचे ना� नामी आणिण मुलांची ना�े महलोन आणिण ख्रिखल्योन अशी हो!ी. 
3 पुढे अलीमलेख �ारला आणिण त्याची बायको नामी � दोन मुले मागे राविहली.
4 नामीच्या मुलांनी म�ाबा!ील दोन मुलींशी लग्ने केली. एकाच्या बायकोचे हो!े अपा$ आणिण दुसरीचे ना� 

रूथ. ज�ळपास दहा �ष$ !े वि!थे राविहले.
5 आणिण महलोन � ख्रिखल्योन दोघेही मरण पा�ले.नामी वि!चा न�रा आणिण मुलं यांच्या�ाचून एकटीच 

राविहली.
6 यहूदा! आ!ा दुष्काळ राविहलेला नाही परमेश्वर आपल्या लोकांच्या मद!ीला धा�ून आला आहे, आणिण 

त्याने त्यांना अन्न पुर�लेले आहे असे म�ाबा! नामीच्या कानालर आले. !ेव्हा वि!ने घरी पर! जायचे 
ठर�ले वि!च्या सुनाही वि!च्याबरोबर जायला !यार झल्या.

8 !ेव्हा नामीने आपल्या सुनांना सांविग!ले,” !ुम्ही आपल्या माहेरी पर! जा. मला आणिण माझ्या मुलांना 
!ुम्ही प्रेम दिदले!. !मु्ही जशा आमच्याशी दयाळू आणिण प्रमेळ राविहला! !साच परमेश्वर ही !ुमच्याशी 
राहो.

9 ए�ढे म्हणून नामीने त्यांचे चंुबन घे!ले आणिण वि!घीना रडू कोसळले.
10 आम्हाला !ुमच्याबरोबर आणिण !ुमच्याच लोका! यायचे आहे असे त्या दोघी नामीला म्हणू लागल्या.
11 पण नामी त्यांना म्हणाली.
12 !ेव्ही !ुम्ही पर! गेलेले बरे. पुन्हा लग्न करायचेही माझे �य राविहले नाही.
14 पुन्हा एकदा त्यांना रडू Dुटले.
16 पण रूथ हटून बसली आणिण म्हणाली, !मु्हाला सोडून जायची माझ्या�र जबरदस्!ी करू नका. मला 

माहेरी जायला ला�ू नका.मी !ुमच्याबरोबर येईन. जिजथे !ुम्ही जाल वि!थे मी येईन. जिजथे !ुम्ही पथारी 
टाकाल वि!थेच मीही पडेन. !ुमचे लोक !े माझे लोक. !ुमचा दे� !ो माझा दे�.

19 त्या दोघी मजल दरमजल कर! बेथलेहेमपयb! आल्या.

3. रूथ 2 : 1, 2 (से 1st .), 5, 6, 8-12

1 थलेहेममध्ये ब�ाज ना�ाचा एक श्रीमं! गूहस्थ राहा! असे. !ो अलीमलेखच्या कुळा!ला म्हणजे 
नामीचा ज�ळचा ना!लगच हो!ा.

2 एकदा रूथ नामीला म्हणाली, मी आज शे!ा�र जाऊ का? कोणी दयाळू माणूस भेटला !र त्याच्या 
शे!ा! राविहलेले धान्य �ेचून आणीन

हा बायबलचा धडा स्�!ंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच$ने !यार केला हो!ा. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विLस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चस$मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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5 मजुरां�र देखरेख करणाऱ्या मुकादमाज�ळ मग ब�ाजने ही मुलगी कोण म्हणून चौकशी केली.
6 मुकादम म्हणाला, नामीबरोबर म�ाबा!ून आलेली !रूणस्त्री !ी हीच.
8 हे ऐकून ब�ाज वि!ला म्हणाला, मुली, माझ्या शे!ा! राहून !ुझ्यासाठी धान्य गोळा कर. दुसऱ्या 

कोणाच्या शे!ा�र जायची !ुला गरज नाही. इथल्या कामा�रच्या बायकांना धरून.
9 त्यांच्या मागोमाग जा. !ुला त्रास द्यायचा नाही असे मी माझ्या माणसांना बजा�ले आहे. !हान लागेल 

!ेव्हा या लोकांसाठी पाणी भरून ठे�ले आहे त्या!ूनच पी.
10 रूथने या�र ब�ाजला �ाकून अणिभ�ादन केले अणिण !ी म्हणाली, माझ्याकडे !ुमचे लक्ष गेले हे आश्चय$च

म्हणायचे, मी खरे !र परकी बाई पण !ुम्ही माझ्या�र मोठीच दया केली!.
11 ब�ाज वि!ला म्हणाला, !ू आपल्या सासूला कशी मद! कर!ेस हे मी ऐकले आहे. आपला न�रा 

�ारल्या�रही !ू वि!ला धरून राविहली आहेस. आपले आई �डील आपला देश सोडून !ू इथे, या देशा! 
आलीस.

12 !ुझ्या या �ागणुकीचे !ुला चांगले Dळ मिमळेल. इस्राएलाचा परमेश्वर दे� !ुझ्या�र कृपादृष्टी ठे�ील. 
त्याच्या आश्रयाला!ू आली आहेस !ेव्हा !ो !ुझा सांभाळ करील.

4. सDन्या 3 : 17

17 परमेश्वर !ुझा दे�, !ुमच्याबरोबर आहे. !ो बल�ान �ीराप्रमाणे आहे. !ो !ुला �ाच�ील. !ो !ुझ्या�र 
विक!ी पे्रम कर!ो, हे !ो !ुला दाख�ून देईल. !ुझ्याबरोबर !ो विक!ी सुखी आहे, हेही !ुला दिदसेल.

5. रोमकरांस 13 : 8, 10

8 एकमेकां�र प्रीवि! करण्याशिश�ाय कोणाच्याही ऋणा! राहू नका. कारण जो इ!रां�र प्रीवि! कर!ो, त्याने 
विनयमशास्त्र पाळले आहे.

10 प्रीवि! शेजाऱ्याचे �ाईट करी! नाही, म्हणून प्रीवि! विनयमशास्त्राची पूण$!ा आहे.

6. गल!ीकरांस 5 : 14

14 कारणसंपूण$विनयमशास्त्राचा सारांश एकाच �चना! सामा�ला आहे. !े सांग!े, जसे आपणां�र !से 
आपल्या सोब!ीच्या व्यक्ती�रही प्रेमकरा.

7. 1 योहान 4 : 7, 8, 10 (से 3rd ,), 11, 12, 16, 18, 19, 21

7 विप्रय मिमत्रांनो, आपण एकमेकां�र प्रीवि! करु या, कारण प्री!ी दे�ाकडून ये!े, आणिण प्रत्येकजण
8 जो प्रीवि! करी! नाही, त्याची दे�ाशी ओळख झालेलीच नाही. कारण दे� प्रीवि!आहे.
10 आम्ही दे�ा�र प्रीवि! केली असे नाही !र त्याने आम्हां�र प्रीवि!; यामध्ये खरी प्रीवि! आहे.
11 विप्रय मिमत्रांनो, जर दे�ाने आमच्या�र अशा प्रकारे प्रीवि! केली !र आम्ही एकमेकां�र प्रीवि! केलीच 

पाविहजे.
12 दे�ालाकोणी कधीही पाविहले नाही. पण जर आपण एकमेकां�र प्रीवि! करी! राविहलो !र दे� 

आमच्यामध्ये राह!ो � त्याचीआम्हां�रील प्रीवि! पूण$त्�ास आणलेली आहे.

हा बायबलचा धडा स्�!ंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच$ने !यार केला हो!ा. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विLस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चस$मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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16 आणिण म्हणून आम्ही ओळख!ो आणिण त्या प्री!ी�रआम्ही वि�श्वास ठे�!ो की, जो दे�ाने आमच्या�र 
केली. दे� प्रीवि! आहे. आणिण जो प्री!ी! राह!ो !ो दे�ामध्ये राह!ो आणिणदे� त्या व्यक्तीमध्ये राह!ो

18 प्री!ीमध्ये कोण!ीही णिभवि! नस!े. उलट पूण$ प्रीवि! भी!ीला घाल�ून दे!े. प्रीवि! शिशक्षेशी संबंमिध!आहे. 
आणिण जो भी!ीमय जी�न जग!ो !ो प्री!ी! पूण$ झालेला नाही.

19 आम्ही प्रीवि! कर!ो कारण दे�ाने आमच्या�र पविहल्यांदा प्रीवि! केली.
21 आम्हांलाख्रिFस्!ाकडून ही आज्ञा मिमळाली आहे: जो दे�ा�र प्रीवि! कर!ो त्याने त्याच्या भा�ा�र प्रीवि! 

केलीच पाविहजे.

8. 1 योहान 5: 3 (से :)

3 दे�ाप्र!ी असलेली आमची प्रीवि! आम्ही त्याच्या आज्ञापालनाकडून दाख�ूशक!ो.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 384 : 5-6

आपण प्रमेाच्या कायद्याने स्�!: ला खात्री देऊ या.

2. 494 : 10-15

दै�ी पे्रम नेहमीच भेटले आणिण नेहमीच मान�ी गरजा पूण$ कर!े. स�$ मान�जा!ीसाठी आणिण प्रत्येक घटने! 
दै�ी प्री!ी!ून स�$ चांगल्या गोष्टी पुर�ल्या जा!ा!, या�रून येशू के�ळ दैनंदिदन शक्ती के�ळ एका विन�डलेल्या 
संख्येसाठी किकं�ा मया$दिद! काळासाठी दश$�!ो हे कल्पना करणे योग्य नाही.

कृपेचा चमत्कार हे प्रेमासाठी कोण!ेही चमत्कार नाही.

3. 454 : 17-24

दे� आणिण मनुष्या�रील प्रीवि! ही मिचविकत्सा आणिण अध्यापन या दोन्ही गोष्टींमध्ये खरी प्रेरक गोष्ट आहे. प्रेम 
प्रेरणा दे!े, प्रकाशिश! कर!े, विनयुक्त कर!े आणिण माग$ दाख�!े. योग्य हे!ू वि�चारांना शक्ती दे!े आणिण 
बोलण्याचे � कृ!ी! स्�ा!ंत्र्य दे!ा!. प्रेम सत्याच्या �ेदी�र याजक आहे. दै�ी प्रेमासाठी नश्वर मनाच्या 
पाण्याकडे जाण्यासाठी धैया$ने �ाट पहा आणिण परिरपूण$ संकल्पना !यार करा. धैया$ने "वि!चे परिरपूण$ काय$ 
केले पाविहजे."

4. 243 : 4-13, 25-29

दै�ी पे्रम,  ज्याने वि�षारी वि�षाणू बनवि�ल्यामुळे वि�षाणूजन्य वि�षाणू !यार झाला ज्याने मनषु्यांना उकळत्या
!ेला!ून,  सिसंहाच्या  जबड्या!ून सोड�ून सोडले आणिण आजारपणा! बरे  केले  आणिण पाप आणिण मृत्यू�र

हा बायबलचा धडा स्�!ंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच$ने !यार केला हो!ा. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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वि�जय मिमळवि�ला.  हे  येशूच्या  विनदश$ने  विनरुपयोगी  शक्ती आणिण प्रेमाने  मुगुट  पहा! आहे.  परं!ु  संदेष्टे  �
प्रेविष!ांच्या  प्राचीन प्रात्यणिक्षकांची  पुष्टी  करण्यासाठी  आणिण पुनरा�ृत्ती  करण्यासाठी  त्याच  "माइंड  ...  जो
ख्रिFस्! येशूमध्ये देखील हो!ा" नेहमी वि�ज्ञान पत्रासह असले पाविहजे.

सत्याला चुकण्याची चे!ना नस!े. प्रमेाला दे्वषाची भा�ना नस!े. आयुष्याला मृत्यूशी भागीदारी नाही. सत्य,
जी�न आणिण प्रेम हे स्�!: च्यासारख्या प्रत्येक गोष्टीचा नाश करण्याचा विनयम आहे!, कारण !े दे�ाशिश�ाय
काहीच घोविष! करी! नाही!.

5. 135 : 21-32

असे म्हटले आहे, आणिण खरोखरच, ख्रिFश्चनत्� वि�ज्ञान असणे आ�श्यक आहे, आणिण वि�ज्ञान ख्रिFश्चन असणे 
आ�श्यक आहे, अन्यथा एक किकं�ा दुसरा खोटा आणिण विनरुपयोगी आहे; परं!ु दोन्हीपैकी कोण!ेही महत्�हीन 
किकं�ा असत्य नाही आणिण !े प्रात्यणिक्षका! एकसारखेच आहे!. हे एक दुसऱ्याशी एकसारखे असल्याचे शिसद्ध 
हो!े. ख्रिFस्!ी धम$ येशू ख्रिFस्!ाने शिशकवि�ला म्हणून !ी पंथाची नव्ह!ी, किकं�ा समारंभाची पद्ध! नव्ह!ी किकं�ा 
धार्मिमंक वि�धीद्वारे केलेली कोण!ीही खास भेट नव्ह!ी; परं!ु हे दै�ी प्रमेाचे प्रदश$न हो!े जे दोष काढून टाक!ा! 
आणिण आजारी लोकांना बरे कर!ा!, के�ळ ख्रिFस्! किकं�ा सत्याच्या ना�ेच नव्हे !र सत्याचे प्रदश$न करून दिदव्य 
प्रकाशाच्या चLा! असले पाविहजे.

6. 304 : 9-15

ख्रिFश्चन वि�ज्ञानाची ही शिशक�ण आहे: दै�ी प्रीवि! त्याच्या प्रकटीकरणापासून किकं�ा �स्!ूपासून �ंमिच! राहू 
शक! नाही; !ो आनदं दु: खामध्ये बदलला जाऊ शक! नाही, कारण दु: ख म्हणजे आनदंाचा मालक 
नाही. चांगले कधीच �ाईट घड�ू शक! नाही. !ी गोष्ट कधीच मन विनमा$ण करू शक! नाही आणिण 
जी�नाचा परिरणाम मृत्यू होऊ शक! नाही. परिरपूण$ मनुष्य - ईश्वराद्वारे शाशिस!, त्याचे परिरपूण$ !त्� - विनद}ष
आणिण मिचरं!न आहे.

7. 288 : 3-8

सत्य आणिण त्रटुी यांच्या!ील अनुमाविन! युद्ध म्हणजे के�ळ आध्यात्मित्मक ज्ञानेंदि�यांच्या पुरा�ा आणिण भौवि!क
ज्ञानेंदि�यांच्या साक्ष यांच्या!ील मानशिसक संघष$ होय आणिण आत्मा आणिण देह यांच्या!ील या युद्धामुळे 
वि�श्वासाने आणिण दै�ी प्रमेाच्या आकलनाद्वारे स�$ प्रश्न मिमट!ील.

8. 560 : 10-17

स्�ग$ सुसं�ाद दश$वि�!े आणिण दिदव्य वि�ज्ञान स्�गVय सामंजस्याच्या !त्त्�ाचे अथ$ लावि�!ो. मान�ी चमत्काराने, 
महान चमत्कार म्हणजे दै�ी प्रमे आणिण मनुष्या! स्�गा$!ील राज्य म्हणजे काय याची खरी कल्पना मिमळ�णे ही 
अत्मिस्!त्�ाची भव्य गरज आहे. जेव्हा आपण आपल्या शेजा या�र दे्वष करी! नाही किकं�ा दे� ज्यांना त्याचे �चन 
ऐकण्यासाठी नेमले आहे अशा कोणाचाही खोटा अंदाज घे! नाही !र हे ध्येय गाठले जाऊ शक! नाही.

हा बायबलचा धडा स्�!ंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच$ने !यार केला हो!ा. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विLस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Lप्चस$मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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9. 367 : 3-10 (से 2nd ,)

त्याच्या भी!ीमुळे आणिण त्यांच्यापासून दूर होणा या अमान्य, दयाळू सहनशील!ेचे कोमल शब्द आणिण ख्रिFश्चनांचे
प्रोत्साहन हे गुसिशंग शिथअरीज, स्टिस्टरिरओटाइप कज$ घे!लेले भाषण आणिण युशिक्त�ाद, जे कायदेशीर ख्रिFश्चन 
शास्त्रा�रील Dक्त अनेक वि�डंबन आहे! त्यापके्षा चांगले आहे!. दै�ी पे्रमाने भडकले.

सत्य, ख्रिFस्!, हे शोधण्याचा अथ$ असा आहे.

10.   239 : 16-22

आपली प्रग!ी विनणिश्च! करण्यासाठी आपण आपले प्रमे कुठे ठे�ले आहे आणिण आपण कोणास दे� मान!ो 
आणिण त्याचे पालन कर!ो हे आपण शिशकले पाविहजे. जर दै�ी प्रेम आपल्या ज�ळचे, ज�ळचे आणिण अमिधक 
�ास्!वि�क हो! असेल !र मग !े आत्मा आत्म्याच्या अधीन आहे. आपण ज्या �स्!ूंचा पाठपुरा�ा कर!ो 
आणिण ज्या भा�ना आपण प्रकट कर!ो त्या आपला दृविष्टकोन प्रकट कर!ा! आणिण आपण काय जिजंक! 
आहो! हे दश$वि�!ो.

11.   55 : 15-26

सत्याची अमर कल्पना श!कानुश!के पसर! आहे, आजारी आणिण पाप करी! असलेल्यांच्या पंखाखाली 
एकवित्र! हो! आहे. माझी थकलेली आशा त्या आनंदी दिद�साची जाणी� करण्याचा प्रयत्न कर!े, जेव्हा 
ख्रिFस्!ाचे वि�ज्ञान ओळखले जाईल आणिण आपल्या शेजा या�र स्�!: सारखे प्रेम करेल - जेव्हा त्याला दे�ाचे 
सामर्थ्यय$ आणिण दै�ी प्रेमाची मिचविकत्सा करण्याचे सामर्थ्यय$ कळेल जेव्हा त्याने मान�जा!ीसाठी काय केले आणिण 
काय करी! आहे. . आश्वासने पूण$ हो!ील. दै�ी उपचार पर! येण्याची �ेळ स�$काळ आहे; आणिण ज्याने 
आपला परृ्थ्य�ी�रील स�$ गोष्टी दै�ी वि�ज्ञानाच्या �ेदी�र ठे�ला आहे, !ो ख्रिFस्!ाचा प्याला आ!ा प्याला आहे, � 
ख्रिFस्!ी उपचार करण्याच्या आत्म्याने � सामर्थ्यया$ने परिरपूण$ आहे.

12.   412 : 13-15

ख्रिFश्चन वि�ज्ञान आणिण दै�ी प्रेमाची शक्ती स�$ज्ञानी आहे. हे घट्ट पकडणे आणिण रोग, पाप आणिण मतृ्यू नष्ट करणे
खरोखरच पुरेसे आहे.

13.   241 : 19-24

स�$ भक्तीचा पदाथ$ म्हणजे ईश्वरी प्रमेाचे प्रवि!किबंब आणिण प्रदश$न, आजार बरे करणे आणिण पाप नष्ट करणे. 
आमचा गुरु म्हणाला, "जर !मु्ही माझ्या�र प्रेम केले !र माझ्या आज्ञा पाळा."

वि�श्वासापलीकडे एक किबंदू म्हणजे सत्याचे पाऊल, आरोग्य आणिण पवि�त्र!ेचा माग$ शोधणे.

14.   340 : 9-14
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दुस या शब्दां!: चला आपण या संपूण$ प्रकरणाचा विनष्कष$ ऐकू या: दे�ा�र प्रीवि! करा आणिण त्याच्या आज्ञा 
पाळा: कारण हे स�$ त्याच्या प्रवि!रुपाचे आणिण प्रवि!रूपा! आहे. दै�ी पे्रम असीम आहे. म्हणूनच जे काही 
अत्मिस्!त्�ा! आहे !े स�$ दे�ामध्ये आहे आणिण !े त्याचे पे्रम प्रकट कर!े.

दैविनक क!$व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ$ना

दररोज प्राथ$ना करणे हे या चच$मधील प्रत्येक सदस्याचे क!$व्य असेलः "!ुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्री!ी यांचे राज्य स्थाविप! व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�$ पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
!ुझे शब्द स�$ मान�जा!ीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच$ मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हे!ू � कृ!ींचा विनयम

द मदर चच$च्या सदस्यांच्या हे!ू किकं�ा कृ!ीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञाना! दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य कर!े; आणिण एक ख्रिFश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमा! गोड सुवि�धांना
प्रवि!किबंविब! कर!े, पापाची किनंदा कर!े, खरा बंधु!ा, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच$मधील सदस्यांनी
दररोज स�$ प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशना!ून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा$ने  प्रभावि�!  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ$ना
करा�ी.

चच$ मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

क!$व्याची स!क$ !ा

आLमक मानशिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�!:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  ने!ा  आणिण
मान�जा!ीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल$क्ष करणे हे या चच$मधील प्रत्येक सदस्याचे क!$व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच$ मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________
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