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सोनेरी मजकूर:  उत्पत्ति& 1 : 26

“मग दे� बोलला, आप� आपल्या प्रवि+रूपाचा आपल्या सारखा मनुष्य विनमा0� करु; समुद्रा+ील मासे,
आकाशा+ील पक्षी, स�0 �नपशू, मोठी जना�रे � जमिमनी�र सरपट�ारे स�0 लहान प्रा�ी यांच्या�र +े स&ा

चालवि�+ील.”

उ&रदायी �ाचन: योहान 6 : 25-29, 35

25 लोकांना येशू सरो�राच्या दुसऱ्या काठा�र भेटला. लोक म्ह�ाले, गुरुजी, +ुम्ही इकडे कधी आला+?
26 येशूने उ&र दिदले, +मु्ही माझा शोध का कर+ा? माझे सामर्थ्यय0 त्तिसद्ध कर�ारे चमत्कार पाविहले म्ह�ून 

+ुम्ही माझा शोध कर+ा का? मी +ुम्हांस खरे सांग+ो, +ुम्ही मला शोध+ा, कार� +ुम्ही भाकरी खाल्या
आणि� +मुची +ृप्+ी झाली.

27 ऐविहक अन्न नाश पा�+े. म्ह�ून नाश पा��ाऱ्या अन्नासाठी कष्ट करु नका. परं+ु जे अन्न कायम 
दिटक+े आणि� अन+ंकाळचे जी�न दे+े, अशा अन्नासाठी +ुम्ही कष्ट करा. मनषु्याचा पुत्र +े अन्न 
+ुम्हांला देईल. दे� जो विप+ा याने दाख�ून दिदले आहे की, +ो मनुष्याच्या पुत्राबरोबर आहे.

28 लोकांनी येशूला वि�चारले, आम्ही को�त्या गोष्टी कराव्या+ अशी दे�ाची इच्छा आहे?
29 येशूने उ&र दिदले, +मु्ही जे काम करा�े अशी दे�ाची इच्छा आहे, +े हेच की, दे�ाने ज्याला पाठवि�ले, 

त्याच्या�र +ुम्ही वि�श्वास ठे�ा�ा.
35 मग येशू म्ह�ाला. मीच +ी जी�नाची भाकर आहे. जो माझ्याकडे ये+ो त्याला कधीही भूक लाग�ार 

नाही. आणि� जो माझ्या�र वि�श्वास ठे�+ो त्याला कधीही +हान लाग�ार नाही.

धडा उपदेश

हा बायबलचा धडा स्�+ंत्र प्लेनविQल्ड ख्रिSश्चन सायन्स चच0ने +यार केला हो+ा. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विYस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिSश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Yप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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बायबल पासून

1. स्+ोत्रसंविह+ा 100 : 1-5

1 हेपृर्थ्य�ी, परमेश्वरासाठी गा.
2 परमेश्वराची से�ा कर+ाना आनदंी राहा. परमेश्वरासमोर आनंदी गा�ी घेऊन या.
3 परमेश्वरच दे� आहे हे लक्षा+ घ्या. त्यानेच आपल्याला विनमा0� केले. आप� त्याची मा�से आहो+. 

आप� त्याची मेंढरे आहो+.
4 त्याच्या शहरा+ धन्य�ादाची गा�ी घेऊन या. त्याच्या मंदिदरा+ स्+वुि+गी+े घेऊन या. त्याला मान द्या. 

त्याच्या ना�ाचा जयजयकार करा.
5 परमेश्वर चांगला आहे. त्याचे प्रेम मिचरंजी� आहे. आप� त्याच्या�र कायम वि�श्वास टाकू शक+ो.

2. माक0  6 : 34 (आणि� येशू) Qक्त

34 आणि� येशू...

3. माक0  7 : 24 (गेला)-37

24 ...  सोर प्रां+ाच्या आसपासच्या प्रदेशा+ गेला. +ो एका घरा+ गेला � हे को�ाला कळू नये अशी त्याची
इच्छा हो+ी. परं+ु +ो त्याची उपस्थिस्थ+ी लप�ू शकला नाही. एका स्त्रीने ऐकले की येशू +ेथे आहे. वि+च्या 
मुलीला अशुद्ध आत्मा लागलेला हो+ा.

25 +ी स्त्री आली � येशूच्या पाया पडली.
26 +ी स्त्री ग्रीक हो+ी � त्तिसरीया+ील विQनीत्तिशया येथे जन्मली हो+ी. वि+ने येशूला आपल्या मुली+ून भू+ 

काढण्याची वि�न+ंी केली.
27 येशू वि+ला म्ह�ाला, प्रथम मुलांना +ृप्+ होऊ दे कार� मुलांची भाकरी घेऊन कुत्र्याला टाक�े योग्य 

नव्हे.
28 परं+ु +ी त्याला म्ह�ाली, प्रभु, कुत्रीसुद्धा मुलांच्या हा+ून मेजाखाली पडलेला चुरा खा+ा+.
29 येशू त्या स्त्रीला म्ह�ाला, +ुझ्या या उ&रामुळे +ू शां+ीने घरी जा. +ुझ्या मुली+ून भू+ विनघून गेले आहे.
30 मग +ी घरी आली वि+ची मुलगी अंथरु�ा�र पडली आहे � वि+च्या+ून भू+ विनघून गेले आहे. असे वि+ने 

पाविहले.
31 येशू सोर भो�+लच्या प्रदेशा+ून पर+ला आणि� त्तिसदोनाहून दकापत्तिलसच्या �ाटेने गालील समुद्राकडे 

आला.
32 +ेथे काही लोकांनी एका बविहऱ्या +ो+ऱ्या मनुष्याला येशूकडे आ�ले � आप� त्याच्या�र हा+ ठे�ा 

अशी वि�नवंि+ केली.
33 येशूने त्याला लोेकांपासून एका बाजूस घेऊन त्याच्या काना+ आपली बोटे घा+ली. न+ंर +ो थंुकला 

आणि� त्या मा�साच्या जिजभेला स्पश0 केला.
34 त्याने स्�गा0कडे पाहून मोठा उसासा टाकला � म्ह�ाला, एफ्Qात्था म्ह�जे मोकळा हो.

हा बायबलचा धडा स्�+ंत्र प्लेनविQल्ड ख्रिSश्चन सायन्स चच0ने +यार केला हो+ा. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विYस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिSश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Yप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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35 आणि� त्याच क्ष�ी त्याचे कान मोकळे झाले. त्याला बोल+ा येऊ लागले. त्याने को�ाला सांगू नका अशी
आज्ञा केली.

36 येशू नेहमी अशा गोष्टी न सांगण्यावि�षयी लोकांना सूचना देऊ लागला, प� लोक त्यावि�षयी 
अमिधकाअमिधक सांग+ गेले.

37 +े लोक Qारच आश्चय0चविक+ झाले � म्ह�ाले, त्याने स�0 काही चांगले केले आहे. +ो बविहऱ्यांना 
ऐकण्यास आणि� मुक्यांना बोला�यास ला�+ो.

4. प्रेविष+ांचीं कृत्यें 20 : 7-12

7 मग आठ�ड्याच्या पविहल्या दिद�शी म्ह�जे रवि��ारी आम्ही स�0 भाकर मोडण्यासाठीएकत्र जमलो 
अस+ाना, पौल त्यांच्याबरोबर बोलू लागला कार� दुसऱ्या दिद�शी विनघण्याचा त्याचा बे+ हो+ा. +ो 
मध्यरात्रीपयs+ बोल+ राहीला.

8 �रच्यामजल्या�रील ज्या खोली+ आम्ही जमा झालो हो+ो +ेथे पुष्कळ दिद�े हो+े.
9 यु+ुख ना�ाचा एक +रु� ख्रिखडकी+ बसला हो+ा. पौल बोल+ अस+ाना त्याच्या�र झोपेचा इ+का 

अंमल चढला की, +ो वि+सऱ्या मजल्या�रुन खाली पडला, जेव्हा त्याला उचलले, +ेव्हा +ो मेलेला 
आढळला.

10 पौल खाली गेला � त्याच्या�र ओ��ा पडला आणि� त्याला आपल्या हा+ांनी क�े+ धरुन म्ह�ाला, 
चिचं+ा करु नका! त्याच्या+ अजून जी� आहे.

11 मग पौल �र गेला. त्यांने भाकर मोडली � +ी खाल्ली. पहाट होईपयs+ +ो त्यांच्याशी बोलला, मग +ो 
गेला.

12 त्या +रु�ाला त्यांनी जिज�ं+ असे घरी नेले, त्या स�ाsना Qार समाधान झाले.

5. रोमकरांस 8 : 12-25

12 +र मग बंधूनो, आम्ही कज0दार आहो+, देहाप्रमा�े जगण्यास देहाचे नव्हे.
13 कार� जर +ुम्ही +ुमच्या पापी देहस्�भा�ाप्रमा�े जी�न जगाल +र +ुम्ही मर�ार आहा+, परं+ु 

आत्म्याच्या कर�ी जर +मु्ही देहाची कमv ठार माराल +र +ुम्ही जगाल.
14 कार� जिज+क्यांना दे�ाचा आत्मा चालवि�+ो, वि++के दे�ाची मुले आहे+.
15 पुन्हा भीवि+ �ाटू नये म्ह�ून +ुम्हांला गुलामविगरीचा आत्मा मिमळाला नाही, +र +मु्हांला द+कप�ाचा 

आत्मा मिमळाला आहे. त्याच्यायोगे आम्ही “अब्बा, बापा” अशी हाक मार+ो.
16 +ो आत्मा स्�+: आपल्याबरोबर दुजोरा दे+ो की, आप� दे�ाची मुले आहो+.
17 आप� जर दे�ाची मुले आहो+ +र आम्ही �ारसही आहो+ आणि� ख्रिSस्+ाबरोबर �ारस आहो+. खरोखर

आप� त्याच्याबरोबर दु:ख भोग+ो यासाठी की, त्याच्याबरोबर आप�ांस गौर�ही मिमळा�े.
18 कार� भवि�ष्यकाळा+ आपल्याला प्रगट करण्या+ ये�ाऱ्या गौर�ाच्या +ुलनेने सध्याच्या काळा+ील 

दु:खे काहीच नाही+ असे मी मान+ो.
19 कार� विनमा0� केलेले जग पुत्राच्या प्रगट होण्याच्या काळाची �ाट पाह+ आहे.
20 विनमा0� केलेले जग स�0 स्�ाधीन हो+े +े इच्छेने नव्हे +र दे�ाने +े अधीन ठे�ले हो+े म्ह�ून,

हा बायबलचा धडा स्�+ंत्र प्लेनविQल्ड ख्रिSश्चन सायन्स चच0ने +यार केला हो+ा. मरॅी बेकर एडी यांनी त्तिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विYस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिSश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Yप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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21 या आशेने की, विनमा0� केलेले जग त्याच्या अशुद्ध+ेच्या गुलामविगरी+ून मुक्त व्हा�े, � दे�ाच्या मुलांचे 
�ैभ�ी गौर� त्याने उपभोगा�े.

22 कार� आपल्याला माही+ आहे की, आजपयs+, विनमा0� केलेले संपू�0 जग कण्ह+,�ेदना भोगी+ आहे.
23 परं+ु विनमा0� केलेले जगच नव्हे +र आप�ांस ज्यांना आत्म्याचे प्रथम Qळही मिमळाले आहे +े, आप�ही

संपू�0 द&कप�ासाठी आपल्या शरीराच्या नाश�ं+, मत्य0 स्�भा�ापासून मुक्ती व्हा�ी म्ह�ून 
आ+ल्याआ+ कण्ह+ आहो+.

24 आप� आपल्या मना+ील या आशेने +ारले गेलो आहो+. परं+ु आप� ज्याची आशा धरली +े पाहू 
शकलो +र ही आशा नसेल. कार� जे पाह+ो त्याची आशा को� धरील?

25 परं+ु जर आप� जे पाह+ नाही त्याची आशा धर+ो +र आप� धीराने त्याची �ाट पाह+ो.

6. 1 योहान 3 : 1-3

1 विपत्याने आपल्या�र जे महान प्रेम केले आहे त्यावि�षयी वि�चार करा. आम्हांला दे�ाची मुले 
म्ह�ण्यापयs+ त्याने प्रमे केले!आणि� आम्ही खरोखरच आहो+! या कार�ामुळे जग आम्हाला ओळख+ 
नाही, कार� त्यांनी ख्रिSस्+ाला ओळखले नाही.

2 विप्रय मिमत्रांनो, आ+ा आम्ही दे�ाची मुले आहो+, आणि� भवि�ष्यकाळा+ कसे असेल +े अजूनमाही+ 
करुन देण्या+ आले नाही. +रीही आम्हाला माही+ आहे की, जेव्हा ख्रिSस्+ पुन्हा येईल, +ेव्हा आम्ही 
त्याच्यासारखेअसू. कार� +ो जसा आहे +से आम्ही त्याला पाहू.

3 आणि� ज्या प्रत्येकाने ही आशा ख्रिSस्+ा�र ठे�ली आहे, +ो स्�+:लाशुद्ध कर+ो, जसा ख्रिSस्+ शुद्ध आहे.

वि�ज्ञान आणि� आरोग्य

1. 428 : 22-23

महान आध्यात्मित्मक सत्य बाहेर आ�ले पाविहजे की मा�ूस परिरपू�0 आणि� अमर आहे, नाही.

2. 195 : 11-14

प्रत्येकाने ठर�ायचा मुद्दा हा आहे की +े नश्वर मन आहे की अमर मन हे कारक आहे. आमिधभौवि+क वि�ज्ञान 
आणि� त्याच्या दै�ी +त्�ासाठी आप� पदाथा0चा आधार सोडला पाविहजे.

3. 303 : 21-21 पुढील पान

दुःख आणि� सुख, जी�न आणि� मृत्यू, पवि�त्र+ा आणि� अपवि�त्र+ा हे मा�सा+ मिमसळ+ा+, - +ो नश्वर, भौवि+क 
मा�ूस हा दे�ाचे प्रवि+रूप आहे आणि� +ो स्�+: एक विनमा0+ा आहे, हा वि�श्वास एक घा+क चूक आहे.
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विYस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि� ख्रिSश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Yप्चस0मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, ऑक्टोबर 14, 2021
पृष्ठ 5

वि�षय — नश्वर आणि� अमर

दे�, स्�+ःच्या प्रवि+मेत्तिश�ाय आणि� प्रवि+रूपात्तिश�ाय, एक विनरथ0क+ा, किकं�ा मन अव्यक्त असेल. +ो त्याच्या 
स्�+ःच्या स्�भा�ाचा साक्षीदार किकं�ा पुरा�ा नस+ो. अध्यात्मित्मक मनषु्य ही ईश्वराची प्रवि+मा किकं�ा कल्पना 
आहे, एक कल्पना जी हर�ली जाऊ शक+ नाही किकं�ा त्याच्या दै�ी +त्त्�ापासून वि�भक्त होऊ शक+ नाही. 
जेव्हा भौवि+क इदंिद्रयांसमोरचा पुरा�ा आध्यात्मित्मक अथा0ने प्राप्+ झाला +ेव्हा प्रेविष+ाने घोविष+ केले की को�+ीही
गोष्ट त्याला दे�ापासून, जी�न आणि� सत्याच्या गोड भा�ना आणि� उपस्थिस्थ+ीपासून दूर करू शक+ नाही.

हे अज्ञान आणि� खोटे वि�श्वास आहे, जे भौवि+क भा�नां�र आधारिर+ आहे, जे आध्यात्मित्मक सौंदय0 आणि� 
चांगुलप�ा लप�+ा+. हे समजून घेऊन, पॉल म्ह�ाला: "ना मृत्यू, ना जी�न, ... ना �+0मान, ना ये�ाऱ्या 
गोष्टी, ना उंची, ना खोली किकं�ा इ+र को�+ेही प्रा�ी, आपल्याला दे�ाच्या प्रेमापासून �ेगळे करू शक�ार 
नाही+." हा ख्रिSश्चन वि�ज्ञानाचा त्तिसद्धां+ आहे: दै�ी प्रेम त्याच्या प्रकटीकर�ापासून किकं�ा �स्+ूपासून �ंमिच+ राहू 
शक+ नाही; त्या आनंदाचे दु:खा+ रूपां+र होऊ शक+ नाही, कार� दु:ख हा आनंदाचा स्�ामी नाही. चांगले 
�ाईट कधीच उत्पन्न करू शक+ नाही; +ी गोष्ट कधीही मनाची विनर्मिम+ंी करू शक+ नाही आणि� जी�नाचा 
परिर�ाम मृत्यूमध्ये हो+ो. परिरपू�0 मनुष्य - दे�ाद्वारे शात्तिस+, त्याचे परिरपू�0 +त्त्� - पापरविह+ आणि� शाश्व+ 
आहे.

सुसं�ाद त्याच्या +त्त्�ाद्वारे +यार केला जा+ो, त्याच्याद्वारे विनयंवित्र+ केला जा+ो आणि� त्याचे पालन कर+ो. दै�ी
+त्� हे मा�साचे जी�न आहे. त्यामुळे मनुष्याचे सुख भौवि+क ज्ञानाच्या वि�ल्हे�ाटी+ नाही. सत्य चुकीने दूविष+ 
हो+ नाही. मा�सा+ील सुसं�ाद संगी+ाप्रमा�ेच संुदर आहे आणि� वि�सं�ाद अनैसर्गिगंक, अ�ास्+� आहे.

4. 312 : 14-22

लोक एका भौवि+क यहो�ाच्या भा�नेने आनदंा+ जा+ा+, जरी त्यांच्या हृदया+ पे्रमाची दिठ�गी क्�मिच+च 
अस+े; +रीही दे� प्रमे आहे, आणि� प्रेमात्तिश�ाय, दे�, अमरत्� दिदसू शक+ नाही. मनषु्य सत्य न समज+ा 
वि�श्वास ठे�ण्याचा प्रयत्न कर+ो; +रीही दे� सत्य आहे. मर� अटळ आहे, असा मत्याsचा दा�ा आहे; परं+ु 
मनुष्याचे शाश्व+ +त्त्� म्ह�जे सदै� जी�न होय. मत्य0 एका मया0दिद+ �ैयत्तिक्तक दे�ा�र वि�श्वास ठे�+ा+; दे� 
असीम प्रेम आहे, जे अमया0दिद+ असले पाविहजे.

5. 475 : 5-27 पुढील पान

प्रश्न. - मा�ूस म्ह�जे काय?
उ&र द्या. - मा�ूस महत्त्�ाचा नाही; +ो मेंदू, रक्त, हाडे आणि� इ+र भौवि+क घटकांनी बनलेला नाही. पवि�त्र 
शास्त्र आपल्याला सूमिच+ कर+े की मनुष्य दे�ाच्या प्रवि+मे+ आणि� प्रवि+रूपा+ विनमा0� झाला आहे. बाब त्या 
समान+ेची नाही. आत्म्याचे स्�रूप आत्म्यासारखे �ेगळे असू शक+ नाही. मनषु्य आध्यात्मित्मक आणि� परिरपू�0 
आहे; आणि� +ो अध्यात्मित्मक आणि� परिरपू�0 असल्यामुळे त्याला ख्रिSश्चन सायन्समध्ये इ+के समजले पाविहजे. 
मा�ूस ही कल्पना, प्रवि+मा, प्रेम आहे; +ो शारीरिरक नाही. +ो स�0 योग्य कल्पनांसह दे�ाची संयुक्त कल्पना 
आहे; दे�ाची प्रवि+मा आणि� समान+ा प्रवि+किबंविब+ कर�ाऱ्या स�ाsसाठी सामान्य संज्ञा; वि�ज्ञाना+ सापडलेल्या 
अत्मिस्+त्�ाची जा�ी�पू�0क ओळख, ज्यामध्ये मनषु्य हा दे� किकं�ा मनाचे प्रवि+किबंब आहे आणि� म्ह�ूनच शाश्व+ 
आहे; ज्याचे मन दे�ापासून �ेगळे नाही; ज्यामध्ये दे�+ेचा एकही गु� कमी नाही; ज्याच्याकडे स्�+ःचे जी�न, 
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बुजिद्धम&ा किकं�ा सज0नशील शक्ती नाही, परं+ु त्याच्या विनमा0त्याच्या मालकीचे स�0 काही आध्यात्मित्मकरिरत्या 
प्रवि+किबंविब+ कर+े.

 “मग दे� बोलला,  आप� आपल्या प्रवि+रूपाचा आपल्या सारखा मनुष्य विनमा0� करु;  समदु्रा+ील मासे,
आकाशा+ील पक्षी, स�0 �नपशू, मोठी जना�रे � जमिमनी�र सरपट�ारे स�0 लहान प्रा�ी यांच्या�र +े स&ा
चालवि�+ील.”

मनुष्य पाप, आजार आणि� मृत्यूसाठी अक्षम आहे. �ास्+वि�क मनुष्य पवि�त्र+ेपासून दूर जाऊ शक+ नाही, 
किकं�ा दे�, ज्याच्याद्वारे मनुष्य वि�कत्तिस+ झाला आहे, पाप करण्याची क्षम+ा किकं�ा स्�ा+तं्र्य उत्पन्न करू शक+ 
नाही. मत्य0 पापी हा दे�ाचा मा�ूस नाही. नश्वर हे अमरांचे नकली आहे+. +े दुष्टाची मुले आहे+, किकं�ा एक 
दुष्ट, जे घोविष+ कर+ा+ की मनुष्याची सुरु�ा+ मा+ी+ किकं�ा भौवि+क भू्र� म्ह�ून हो+े. दै�ी वि�ज्ञानामध्ये, दे� 
आणि� �ास्+वि�क मनुष्य दै�ी +त्त्�े आणि� कल्पना म्ह�ून अवि�भाज्य आहे+.

त्रुटी, त्याच्या अंवि+म मया0देपयs+ उद्युक्त केली जा+े, +ी स्�+ःच नष्ट हो+े. आत्मा शरीरा+ आहे, जी� आणि� 
बुजिद्धम&ा या पदाथा0+ आहे आणि� हा मा�ूसच आहे असा दा�ा कर�े ही चूक थांबेल. दे� हे मा�साचे +त्� 
आहे आणि� मनुष्य ही ईश्वराची कल्पना आहे. म्ह�ून मा�ूस नश्वर किकं�ा भौवि+क नाही. नश्वर अदृश्य हो+ील, 
आणि� अमर, किकं�ा दे�ाची मुले, मनुष्याचे एकमे� आणि� शाश्व+ सत्य म्ह�ून प्रकट हो+ील. मत्य0 हे दे�ाची 
पवि++ मुले नाही+. त्यांच्याकडे कधीही परिरपू�0 स्थिस्थ+ी नव्ह+ी, जी नं+र पुन्हा प्राप्+ केली जाऊ शक+े. +े, 
नश्वर इवि+हासाच्या सुरु�ा+ीपासून, "पापा+ गभ0धार�ा आणि� अधमा0+ जन्मलेले" हो+े. मत्य0त्� शे�टी 
अमरत्�ा+ विगळले जा+े. अमर मा�साच्या मालकीच्या +र्थ्ययांना स्थान देण्यासाठी पाप, आजारप� आणि� मृत्यू 
नाहीसे झाले पाविहजे+.

हे नश्वर, हे जा�ून घ्या आणि� मनापासून मनषु्याच्या आध्यात्मित्मक स्थिस्थ+ीचा शोध घ्या, जो स�0 भौवि+क 
स्�त्�ाच्या बाहेर आहे. लक्षा+ ठे�ा की पवि�त्र शास्त्र मत्य0 मनुष्यावि�षयी म्ह�+े: "मनुष्यासाठी, त्याचे दिद�स 
ग�+ासारखे आहे+: शे+ा+ील Qुलाप्रमा�े +ो Qुल+ो. कार� �ारा त्या�रून जा+ो आणि� +ो विनघून जा+ो, 
आणि� त्याच्या जागेला +े कळेल. आ�खी नाही."

6. 428 : 23-29

आप� अत्मिस्+त्�ाची जा�ी� कायमस्�रूपी धार� केली पाविहजे आणि� ल�करच किकं�ा नं+र, ख्रिSस्+ आणि� 
ख्रिSश्चन वि�ज्ञानाद्वारे, आप� पाप आणि� मृत्यू�र प्रभुत्� मिमळ�ले पाविहजे. मनुष्याच्या अमरत्�ाचा पुरा�ा 
अमिधक स्पष्ट होईल, कार� भौवि+क वि�श्वास सोडला जाईल आणि� असण्याची अमर +र्थ्यये स्�ीकारली जा+ील.

दैविनक क+0व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी
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रोजची प्राथ0ना

दररोज प्राथ0ना कर�े हे या चच0मधील प्रत्येक सदस्याचे क+0व्य असेलः "+ुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि� प्री+ी यांचे राज्य स्थाविप+ व्हा�े आणि� माझ्यापासून स�0 पापां�र राज्य करु द्या; आणि�
+ुझे शब्द स�0 मान�जा+ीचे स्नेह समृद्ध करु आणि� त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच0 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हे+ू � कृ+ींचा विनयम

द मदर चच0च्या सदस्यांच्या हे+ू किकं�ा कृ+ीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयत्तिक्तक आसक्तीच उ&ेजन देऊ
नये. वि�ज्ञाना+ दै�ी प्रमे एकट्याने मा�सा�र राज्य कर+े; आणि� एक ख्रिSश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमा+ गोड सुवि�धांना
प्रवि+किबंविब+ कर+े, पापाची किनंदा कर+े, खरा बंधु+ा, दानशूरप�ा आणि� क्षमा यामध्ये. या चच0मधील सदस्यांनी
दररोज स�0 प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशना+ून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा0ने  प्रभावि�+  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ0ना
करा�ी.

चच0 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

क+0व्याची स+क0 +ा

आYमक मानत्तिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�+:  चा  बचा�  कर�े,  आणि�  दे�,  त्याचा  ने+ा  आणि�
मान�जा+ीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सर�े किकं�ा दुल0क्ष कर�े हे या चच0मधील प्रत्येक सदस्याचे क+0व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच0 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________
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