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सोनेरी मजकूर:  नीवि�सूत्र े3 : 9

"�ुझ्या संपत्तीने परमेश्वराला मान दे. �ुझ्या ज�ळच्या स�ा'� चांगल्या गोष्टी त्याला दे."

उत्तरदायी �ाचन:  स्�ोत्रसंवि.�ा 37: 3, 4, 16, 18, 26, 29

3 �ू जर परमेश्वरा�र वि�श्वास ठे�लास आणि1 चांगल्या गोष्टी केल्यास �र �ू खूप जगशील आणि1 .ी जमीन 
ज्या चांगल्या गोष्टी दे�े त्यांचा उपभोग घेशील.

4 परमेश्वराची आनदंाने से�ा कर म्.1जे �ो �ुला जे का.ी .�े �े आनंदाने देईल.
16 मूठभर चांगले लोक �ाईटांच्या जमा�ापेक्षा चांगले अस�ा�.
18 परमेश्वर शुध्द मा1सांचे आयुष्यभर रक्ष1 कर�ो त्यांचे ��न सदै� त्याच्याज�ळ रा.ा�े.
26 चांगला मा1ूस दुसऱ्यांना सढळ .ा�ाने दे�ो आणि1 चांगल्या मा1साची मुले म्.1जे ज1ू ईश्वरी कृपाच 

अस�े.
29 चांगल्या मा1सांना दे�ाने कबूल केलेली जमीन मिमळेल �े स�ै� त्या जमिमनी�र रा.ा�ील.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. वियम�या 9: 23, 24

.ा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच�ने �यार केला .ो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलवि.लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि1 ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड .ेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ.े.
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23 परमेश्वर म्.1�ो, श.ाण्यांनी त्यांच्या श.ा1प1ाबद्दल, बल�ानांनी त्यांच्या बळाबद्दल � श्रीमं�ांनी 
त्यांच्या पैशाबद्दल बढाई मारु नये. असे परमेश्वर म्.1�ो.

24 प1 को1ाला बढाईच मारायची असेल �र त्याला ह्या गोष्टीसाठी मारु द्या. �ो मला ओळखायला 
लिशकला म्.1ून बढाई मारु द्या. मी परमेश्वर आ.े, मी कृपाळू � न्यायी आ.े, जगा� चांगल्या गोष्टी मी 
कर�ो आणि1 त्या गोष्टी मला आ�ड�ा� .े कळल्याबद्दल त्याला बढाई मारु द्या. .ा परमेश्वराचा संदेश 
आ.े.

2. उत्पलित्त 13 : 1 (अब्राम), 2, 5-12, 14-18

1 अशा री�ीने अब्रामाने मिमसर देश सोडला � �ो आपली बायको साराय, पु�ण्या लोट आणि1 त्यांची स�� 
मालमत्ता घेऊन नेगेब मधून प्र�ास करी� गेला.

2 त्या काळी अब्राम Dार श्रीमं� झाला .ो�ा; त्याच्याज�ळ पुष्कळ गुरेढोरे, शेरेडेमेंढरे, गाढ�े � उंट 
�सेच सोने चांदी इत्यादी भरपूर .ो�े.

5 या काळा� लोट अब्रामाबरोबर प्र�ास करी� .ो�ा. लोट याजकडे खूप, गुरेढोरे � �ंबू .ो�े
6 अब्राम � लोट यांची गुरेढोरे इ�की �ाढली की त्या दोघांना एकत्र रा.ाण्यास �ी जागा � �ो प्रदेश पुरेना,
7 लिश�ाय अब्राम � लोट यांच्या गुराख्यांची एकसारखी भाडं1े .ोऊ लागली; त्याकाळी त्या देशा� कनानी 

� परिरज्जी लोकांची �स्�ी .ो�ी.
8 �ेव्.ा अब्राम लोटास म्.1ाला, “�ुझ्या माझ्यामध्ये �सेच �ुझे � माझे गुराखी यांच्यामध्ये भांड1�टंा 

नसा�ा, कार1 आप1 सगळे भाऊबंद आ.ो�.
9 �ेव्.ा आप1 �ेगळे व्.ा�े .े आपल्यासाठी बरे आ.े �ुला पावि.जे �ो प्रदेश �ू विन�ड; �ू जर डा�ीकडे 

गेलास �र मी उज�ीकडे जाईन, आणि1 �ू जर उज�ीकडे गेलास �र मी डा�ीकडे जाईन.
10 लोटाने यादfन दरीकडे नजर टाकली �ेव्.ा �ेरे्थ स��त्र भरपूर पा1ी असल्याचे त्याला दिदसले परमेश्वराने 

सदोम � गमोरा या नगरांचा नाश केला त्याच्या आधीची .ी घटना आ.े. त्या�ेळी रे्थट सोअरापय'� 
पसरलेले यादfन नदीचे खोरे परमेश्वराच्या बागे सारखे संुदर .ो�े मिमसर मधील प्रदेशाप्रमा1े .ी भूमी 
चांगली .ो�ी.

11 �ेव्.ा लोटाने यादfन नदीच्या खोऱ्या� रा.ा1े विन�डले; मग �े दोघे �ेगळे झाले आणि1 लोटाने पू�fकडे 
प्र�ास करण्यास सुर�ा� केली;

12 अब्राम कनान देशा�च रावि.ला आणि1 लोट यादfनेच्या �ळ�टी�ील श.रा�ून रावि.ला; लोट दणिक्ष1ेकडे 
दूर सदोमाला गेला आणि1 �ेरे्थच त्याने आपला �बू ठोकला.

13 सदोम नगराचे लोक अवि�शय दुष्ट � �ाईट असल्याचे परमेश्वराला मावि.� .ो�े.
14 लोट विनघून गेल्या�र परमेश्वर अब्रामाला म्.1ाला, “�ुझ्या अ��ीभो��ी, उत्तरेकडे � दणिक्ष1ेकडे, 

पू�fकडे � पणिश्चमेकडे दूर�र नजर टाकून पा.ा;
15 �ू पा.ा�ोस .ा सगळा प्रदेश मी �ुला आणि1 �ुझ्यानं�र �ुझ्या सं��ीला कायमचा देईन.
16 मी �ुझी सं��ी या पृथ्�ी�रील धळुीच्या क1ाइ�की करीन, �ी इ�की करीन की जर को1ाला �े क1 

मोज�ा ये�ील �र �ुझ्या सं��ीची.ी ग1ना .ोईल.
17 �र उठून जा � या �ुझ्या प्रदेशा�ून विDरुन ये; .ा स�� प्रदेश मी आ�ा �ुला दे� आ.े.

.ा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच�ने �यार केला .ो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलवि.लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि1 ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड .ेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ.े.
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18 �ेव्.ा अब्रामाने आपले �ंबू .लवि�ले � .ेब्रोन श.रज�ळील मम्रेच्या मोठया �ृक्षां� �ो रा.ा�यास गेला; 
परमेश्वराची उपासना करण्यासाठी त्याने �ेरे्थ �ेदी बामंिधली.

3. 1 करिरंर्थकरांस 3 : 6, 7

6 मी बी ला�ले, अपुल्लोसाने त्याला पा1ी घा�ले, प1 दे�ाने त्याची �ाढ केली.
7 म्.1ून जो बी पेर�ो �ो किकं�ा जो पा1ी घाल�ो �ो म.त्त्�ाचा ना.ी, �र दे� जो त्याची �ाढ कर�ो �ो 

म.त्त्�ाचा आ.े.

4. 2 इवि�.ास 31 : 2 (वि.ज्कीया)-8

2 लेव्यांची आणि1 याजकांची गटागटां मध्ये वि�भाग1ी केलेली .ो�ी. त्यापैकी प्रत्येक गटाला आपापले 
वि�शेष कामकाज नमेून दिदलेले .ो�े. राजा वि.ज्कीयाने त्या स�ा�ना आपला कारभार .ा�ी घ्यायला 
सांविग�ले. .ोमाप�1े � शांवि�अप�1े �ा.1े .े ले�ींचे � याजकांचे नेमलेले काम .ो�े. �सेच मदंिदराच्या 
प्र�ेशद्वाराज�ळ परमेश्वराची स्�ुवि�स्�ोत्रे म्.11े � परमेश्वराच्या मंदिदरा� से�ा कर1े .े .ी त्यांचे काम 
.ो�े.

3 यज्ञा� अप�1 करण्यासाठी म्.1ून वि.ज्कीयाने आपल्या पशुधना�ील का.ी पशू दिदले. सकाळ 
संध्याकाळच्या दैविनक .ोमाप�1ांखा�र त्यांचा वि�विनयोग करण्या� आला. शब्बार्थ, न�चंद्रदश�नी � इ�र 
नमैिमलित्तक कायf या दिद�शी.ी .ोमाप�1े .ो� अस�. .े परमेश्वराच्या विनयमशास्त्रानुसार .ो� असे.

4 आपल्या उत्पन्ना�ील ठरावि�क वि.स्सा लोकांना ले�ी � याजक यांना द्या� लाग� असे. �ो त्यांनी द्या�ा 
अशी आज्ञा राजा वि.ज्कीयाने केली. त्यामुळे विनय�काय� विन�fधप1े प्रभूच्या विनयमशास्त्रानुसार कर1े 
याजकांना � ले�ींना शक्य झाले.

5 .ी आज्ञा स�� प्रजेच्या कानी गेली. त्याबरोबर इस्राएल लोकांनी आपले धान्याचे पीक, द्राक्ष, �ेल, मध 
आणि1 इ�र बागाय�ी उत्पन्न या सगळ्याचा एकदशांश भाग आ1ून दिदला.

6 यहूदा�ील नगर�ासी इस्राएली � यहूदी लोकांनी.ी आपली गुरे आणि1 शेळ्यामेंढ्या यांचा द.ा�ा वि.स्सा 
जमा केला. परमेश्वर दे�ाप्रीत्यर्थ� आखून दिदलेल्या जागे� धान्याच्या.ी राशी त्यांनी आ1ून ओ�ल्या. 
त्यांनी या स�� �स्�ूंचे ढीग रचले.

7 लोकांनी या स�� �स्�ू आ1ून टाकायला वि�सऱ्या मवि.न्या� सुरु�ा� केली आणि1 सा�व्या मवि.न्या� .े 
काम संपले.

8 राजा वि.ज्कीया आणि1 इ�र सरदार यांनी जेव्.ा या राशी पावि.ल्या �ेव्.ा त्यांनी परमेश्वराला आणि1 
इस्राएलच्या प्रजेला धन्य�ाद दिदले.

5. 1 �ीमथ्याला 6 : 17-19

17 या युगा�ील श्रीमं�ास आज्ञा कर की, गर्वि�ंष्ठ .ोऊ नका. पैसा जो चंचल आ.े त्या�र त्यांनी आशा ठे�ू 
नये, परं�ु दे� जो वि�पुलप1े उपभोगासाठी स�� पुरवि��ो त्या�र आशा ठे�ा�ी.

.ा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच�ने �यार केला .ो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलवि.लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि1 ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड .ेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ.े.
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18 चांगले करण्याची त्यांना आज्ञा कर. चांगल्या कृत्या� धन�ान आणि1 उदार असा�े. � स्��:ज�ळ जे 
आ.े त्या� इ�रांबरोबर स.भागी .ोण्याची इच्छा असा�ी.

19 असे करण्याने �े स्��:साठी स्�गyय धनाचा साठा कर�ील जो भा�ी काळासाठी भक्क म पाया असे 
.ोईल त्यामुळे त्यांना खऱ्या जी�नाचा �ाबा मिमळेल.

6. 2 करिरंर्थकरांस 9: 6-11

6 .े लक्षा� ठे�ा: जो .ा� राखून पेर�ो �ो त्याच मापाने काप1ी करील, आणि1 जो उदार .ा�ाने पेरील �ो 
त्याच मापाने काप1ी करील.

7 प्रत्येक मा1साने अं�:कर1ा� ठरवि�ल्याप्रमा1े द्या�े, खेदाने किकं�ा बळजबरीने दे1े भाग पड�े म्.1ून 
देऊ नये. कार1 आनंदाने दे1ाऱ्या�र दे� प्रेम कर�ो.

8 आणि1 दे� �मु्.ाला कृपेने वि�पुल देण्यास समर्थ� आ.े. यासाठी की स�� गोष्टी� स�� �ेळी, �मु्.ांला 
वि�पुल�ा मिमळेल आणि1 चांगल्या कामसाठी अमिधक �त्पर व्.ाल.

9 असे लिलवि.ले आ.े: �ो गरीबांना उदार.स्�े दे�ो, त्याची दया अनं�काळपय'� रा.ील.
10 जो पेर1ाऱ्याला बी � खा1ऱ्याला अन्न पुरवि��ो, �ो �मु्.ाला पेरायला बी पुर�ील आणि1 �े अनेकपट 

करील. आणि1 �मुच्या नीवि�मत्�ाची Dळे �ाढ�ील.
11 स�� प्रकारच्या उदारप1ाकरिर�ा प्रत्येक गोष्टी� धन�ान व्.ाल. यामळेु �ुम्.ीदेखील उदारप1े द्या�े 

ज्यामुळे दे�ाची स्�ुवि� .ोईल.

वि�ज्ञान आणि1 आरोग्य

1. 468 : 17 (पदार्थ�)-24

पदार्थ� �ो आ.े जो मिचरं�न आ.े आणि1 म�भेद आणि1 क्षय करण्यास असमर्थ� आ.े. सत्य, जी�न आणि1 प्रेम .े
पदार्थ� आ.े�, कार1 पवि�त्र शास्त्र वि.बू्रमध्ये .ा शब्द �ापर�े: "आशा असलेल्या गोष्टींचा पदार्थ�, न दिदसलेल्या 
गोष्टींचा पुरा�ा." आत्मा, मन, आत्मा किकं�ा दे�ाचे प्रवि�शब्द, .ाच एकमे� �ास्�वि�क पदार्थ� आ.े. 
आध्यात्मित्मक वि�श्व, �ैयलि|क मनुष्यास., एक संयुगे कल्पना आ.े, जी आत्म्याच्या दै�ी पदार्था�चे प्रवि�किबंविब� 
कर�े.

2. 469 : 2-3

ज्याला पदार्थ� म्.1�ा� �े आत्म्यासाठी अज्ञा� आ.े, ज्यामध्ये स�� पदार्थ� समावि�ष्ट आ.े� आणि1 �े शाश्व�
जी�न आ.े.

3. 278 : 28-3
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आप1 ज्याला पाप, आजारप1 आणि1 मृत्यू म्.1�ो �े स�� एक नश्वर वि�श्वास आ.े. आम्.ी पदार्था�ची त्रुटी 
म्.1ून व्याख्या कर�ो कार1 �ी जी�न, पदार्थ� आणि1 बुद्धीच्या वि�रुद्ध आ.े. जर आत्मा पुरेसा आणि1 मिचरं�न 
असेल �र त्याच्या मृत्यूशी संबंमिध� बाब म.त्त्�पू1� असू शक� ना.ी. आपल्यासाठी को1�ा पदार्थ� असा�ा, - 
चुकीचे, बदल1ारे आणि1 मर1ारे, परिर���नीय आणि1 नश्वर, किकं�ा अचल, अपरिर���नीय आणि1 अमर?

4. 311 : 26-7

भौवि�क इदंिद्रयांनी ओळखलेल्या �स्�ूंना पदार्था�चे �ास्�� नस�े. �े D| नश्वर वि�श्वास त्यांना म्.1�ा�. 
द्रव्य, पाप आणि1 मृत्युदर स�� समजलेली चे�ना गमा��ा� किकं�ा जी�न किकं�ा अत्मिस्�त्�ा�र दा�ा 
कर�ा�, कार1 मनषु्य जी�न, पदार्थ� आणि1 बुद्धिद्धमत्तेची चुकीची भा�ना सोड�ो. परं�ु आध्यात्मित्मक, 
शाश्व� मनुष्य मृत्यूच्या या टप्प्यांना स्पश� कर� ना.ी.

.े विक�ी खरे आ.े की भौवि�क अर्था�ने जे का.ी लिशकले जा�े �े .र�ले पावि.जे कार1 असे �र्थाकलिर्थ� 
ज्ञान वि�ज्ञाना� असण्याच्या आध्यात्मित्मक �थ्यामंुळे उलट .ो�े. ज्याला भौवि�क इदंिद्रय अमू�� म्.1�ा� �े 
पदार्थ� असल्याचे आढळ�े. भौवि�क इंदिद्रयांना काय �ाट�े �े पदार्थ�, शून्य बन�े, जसे की इंदिद्रय-स्�प्न 
ना.ीसे .ो�े आणि1 �ास्�वि�क�ा दिदस�े.

5. 458 : 32-8

ख्रिFस्�ी धमा�मुळे पुरुष नैसर्विगंकरिरत्या पदार्था�पासून आत्म्याकडे �ळ�ा�, कार1 Dूल अंधारा�ून प्रकाशाकडे 
�ळ�े. मनषु्य त्या गोष्टींचा �ापर कर�ो ज्या "डोळ्यांनी पावि.ल्या ना.ी� किकं�ा कानांनी ऐकल्या ना.ी�." पॉल 
आणि1 जॉन यांना स्पष्ट आशंका .ो�ी की, जसे मत्य� मनुष्य बलिलदान �गळ�ा इ�र ऐवि.क सन्मान प्राप्� कर� 
ना.ी, म्.1ून त्याने स�� ऐवि.क�ा सोडून स्�गyय संपत्ती प्राप्� केली पावि.जे. मग त्याला जगाच्या प्रेम, .े�ू 
आणि1 उदिद्दष्टांशी का.ी.ी साम्य ना.ी.

6. 252 : 15-23 (ला .), 31-8

भौवि�क अर्था�चे खोटे पुरा�े आत्म्याच्या साक्ष्याशी स्पष्टप1े वि�रोधाभास कर�ा�. भौवि�क अर्था�ने 
�ास्�वि�क�ेच्या अ.ंकाराने आपला आ�ाज उचल�ो आणि1 म्.1�ो:

मी पू1�प1े अप्रामाणि1क आ.े आणि1 को1ाला.ी �े मावि.� ना.ी. मी Dस�1ूक करू शक�ो, खोटे बोलू 
शक�ो, व्यणिभचार करू शक�ो, लुटू शक�ो, खून करू शक�ो आणि1 गुळगुळी� भाषेचा खलनायकी शोधू 
शक� ना.ी. प्र�ृत्ती�ील प्रा1ी, भा�नांमध्ये Dस�1ूक कर1ारे, .े�ूने Dस�े, माझा अर्थ� आ.े की मी 
माझ्या आयुष्याचा ल.ान काला�धी एक प�� दिद�स बन�ू.

आत्मा, उलट साक्ष दे�, म्.1�ो:
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मी आत्मा आ.े. मनुष्य, ज्याची सं�ेदना अध्यात्मित्मक आ.े, �ी माझी समान�ा आ.े. �ो अन�ं समजु�ी 
प्रवि�किबंविब� कर�ो, कार1 मी अनं� आ.े. पवि�त्र�ेचे सौंदय�, अत्मिस्�त्�ाची परिरपू1��ा, अवि�नाशी �ैभ�, - 
स�� माझे आ.े�, कार1 मी दे� आ.े. मी मा1साला अमरत्� दे�ो, कार1 मी सत्य आ.े. मी स�� आनदं 
समावि�ष्ट कर�ो आणि1 दे�ो, कार1 मी प्रेम आ.े. मी जी�न दे�ो, सुर�ा�ीलिश�ाय आणि1 शे�टलिश�ाय, 
कार1 मी जी�न आ.े. मी स��च्च आ.े आणि1 स�� का.ी दे�ो, कार1 मी मन आ.े. मी स�ा'चा पदार्थ� आ.े
कार1 मी आ.े की मी आ.े.

7. 450 : 27-4

को1, ज्यांना जी�ना�, पदार्थ� आणि1 बुद्धीमध्ये दे�ापासून वि�भ| .ो1ारे धोकादायक वि�श्वास �ाटले 
आ.े�, असे म्.1ू शक�ा� की वि�श्वासा� त्रुटी ना.ी? प्राण्यांच्या चंुबकत्�ाचा दा�ा जा1ून घे1े, की स�� 
�ाईट गोष्टी जी�न, पदार्थ�, आणि1 बुद्धिद्धमत्ता पदार्थ�, �ीज, प्रा1ी विनसग� आणि1 सेंदिद्रय जी�ना�र वि�श्वास 
ठे��ा�, .े सत्य नाकार1ाया� त्रटुी को1 आ.े� आणि1 को1 नष्ट कर1ार? ख्रिFश्चन शास्त्रज्ञांनी भौवि�क 
जगा�ून बा.ेर पडण्यासाठी आणि1 �ेगळे रा.ण्यासाठी प्रेविष� आदेशाच्या स�� दबा�ाखाली जगले पावि.जे.

8. 239 : 5-10, 16-22

संपत्ती, की�y आणि1 सामाद्धिजक संस्र्था काढून घ्या, ज्याचे �जन दे�ाच्या लिशल्लकमध्ये ना.ी आणि1 आम्.ाला 
�त्त्�ाचे स्पष्ट म� मिमळ�े. गट Dोडा, प्रामाणि1कप1ाने संपत्तीची पा�ळी �ाढ�ा, श.ा1प1ानुसार मूल्य 
ठर�ा आणि1 आम्.ाला मान��ेचे अमिधक चांगले वि�चार मिमळ�ील.

आपली प्रग�ी विनणिश्च� करण्यासाठी, आप1 .े जा1ून घे�ले पावि.जे की आपले प्रमे कोठे आ.े आणि1 
को1ास आप1 दे� मान�ो आणि1 त्याचे पालन कर�ो. जर दै�ी प्रेम आपल्यासाठी अमिधक ज�ळचे, ज�ळचे
आणि1 अमिधक �ास्�वि�क .ो� असेल �र .ी बाब नं�र आत्म्याच्या अधीन आ.े. ज्या �स्�ूंचा आप1 
पाठपुरा�ा कर�ो आणि1 जो आत्मा आप1 प्रकट कर�ो �ो आपला दृविष्टकोन प्रकट कर�ो आणि1 आप1 
काय जिजंक� आ.ो� .े दश���ो.

9. 518 : 15-21

आत्म्याने श्रीमं� गरीबांना एका भव्य बंधुत्�ामध्ये मद� कर�ा�, स�ा'चे �त्त्� किकं�ा �डील समान आ.े�; 
आणि1 धन्य �ो मा1ूस जो आपल्या भा�ाची गरज पा.�ो आणि1 �ो पुर��ो, दुसऱ्याच्या भल्यासाठी स्��ःचा 
शोध घे�ो. प्रमे कमी�कमी आध्यात्मित्मक कल्पना, अमरत्� आणि1 चांगुलप1ा दे�े, जे कळी�ून उमल�े �से 
स�ा'मध्ये चमक�े.

10.   21 : 9-14

.ा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिFश्चन सायन्स चच�ने �यार केला .ो�ा. मॅरी बेकर एडी यांनी लिलवि.लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि1 ख्रिFश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड .ेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस�मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ.े.



रवि��ारचा बायबल पाठ, सप्टेंबर 12, 2021
पषृ्ठ 7

वि�षय — पदार्थ�

जर लिशष्य आध्यात्मित्मकरिरत्या प्रग�ी कर� असेल �र �ो आ� जाण्याचा प्रयत्न कर� आ.े. �ो स�� भौवि�क 
भा�नेपासून दूर जा�ो आणि1 आत्म्याच्या अवि�नाशी गोष्टींकडे पा.�ो. प्रामाणि1क असल्यास, �ो 
सुरु�ा�ीपासूनच मनापासून असेल आणि1 प्रत्येक दिद�शी योग्य दिदशेने र्थोडेसे मिमळ�ेल, शे�टी �ो आनंदाने 
आपला अभ्यासNम प1ू� करेल.

दैविनक क��व्ये

मेरी बकेर एडी यांनी

रोजची प्रार्थ�ना

दररोज प्रार्थ�ना कर1े .े या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे क��व्य असेलः "�ुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि1 प्री�ी यांचे राज्य स्र्थाविप� व्.ा�े आणि1 माझ्यापासून स�� पापां�र राज्य करु द्या; आणि1
�ुझे शब्द स�� मान�जा�ीचे स्ने. समृद्ध करु आणि1 त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच� मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

.े�ू � कृ�ींचा विनयम

द मदर चच�च्या सदस्यांच्या .े�ू किकं�ा कृ�ीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलि|क आस|ीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञाना� दै�ी प्रेम एकट्याने मा1सा�र राज्य कर�े; आणि1 एक ख्रिFश्चन �ैज्ञाविनक पे्रमा� गोड सुवि�धांना
प्रवि�किबंविब� कर�े, पापाची किनदंा कर�े, खरा बंधु�ा, दानशूरप1ा आणि1 क्षमा यामध्ये. या चच�मधील सदस्यांनी
दररोज स�� प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनंदा करण्यापासून,
समुपदेशना�ून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा�ने  प्रभावि��  .ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्रार्थ�ना
करा�ी.

चच� मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंर्थ. 1

क��व्याची स�क� �ा

आNमक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्��:  चा  बचा�  कर1े,  आणि1 दे�,  त्याचा  ने�ा  आणि1
मान�जा�ीबद्दल त्याच्या जबाबदा . �्या वि�सर1े किकं�ा दुल�क्ष कर1े .े या चच�मधील प्रत्येक सदस्याचे क��व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय .ोईल.

चच� मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________
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