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�ोनेरी मजकूर:  योहान 10 : 30

"माझा विपता आश्चि$ मी एक आहोत." ख्रि&स्त येशू

उत्तरदायी �ाचन: योहान 17: 1, 2, 19-23

1 येशूने हे बोल$े �ंपवि�ल्या�र आपले डोळे आकाशाकडे ला�ले आश्चि$ ार्थ/ना केली: विपत्या, �ेळ आली 
आहे, पतु्राचे गौर� कर, या�ाठी की, पतु्र तुझे गौर� करील.

2 तू त्याला जे दिदले आहे त्या ��ा8ना त्याने अनंतकालचे जी�न द्या�े या�ाठी ��/ मनुष्यां�र तू त्याला 
अधि=कार दिदला� त्यामा$े त्याने तुझे गौर� करा�े.

19 त्यांच्या�ाठी मी स्�त:ला पवि�त्र करतो या�ाठी की ते�ुद्वा खऱ्या अर्था/ने पवि�त्र व्हा�ेत.
20 आश्चि$ मी फक्त त्यांच्या�ाठीच वि�नवंित करतो अ�े नाही, तर त्यांच्या �चना�रून जे माझ्या�र वि�श्वा� 

ठे�तात त्यांच्या�ाठीही वि�नवंित करतो.
21 या�ाठी की, त्या ��ा8नी एक व्हा�े, विपत्या, ज�ा तू माझ्यामध्ये � मी तुझ्यामध्ये त�ेच त्यांनी 

आम्हांमध्ये अ�ा�े. या�ाठी की, तू मला पाठवि�ले अ�ा जगाने वि�श्वा� =रा�ा.
22 आश्चि$ तू जे गौर� मला दिदले आहे ते मी त्यांना दिदले आहे, या�ाठी की ज�े आप$ एक आहो त�े 

त्यांनीही एक व्हा�े.
23 मी त्यांच्यामध्ये आश्चि$ तू माझ्यामध्ये. ते प$ू/प$े ऐक्यात आ$ले जा�ेत या�ाठी की, हे जगाला माहीत 

व्हा�े की तू मला पाठवि�ले� आश्चि$ जशी तू माझ्या�र ीवित केली� तशी मीही त्यांच्या�र केली.

=डा उपदेश
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बायबल पा�ून

1. मत्तय 4: 17

17 त्यो�ेळेपा�ून येशू उपदेश करू लागला � म्ह$ू लागला की, प�ात्ताप करा, कार$ स्�गा/चे राज्य ज�ळ 
आले आहे

2. योहान 13: 31

31 तो गेल्या�र येशू म्ह$ाला, आता मनुष्याच्या पुत्राचे गौर� झाले आहे आश्चि$ त्याच्याठायी दे�ाचे गौर� 
झाले आहे.

3. योहान 14: 2, 8-12

2 माझ्या विपत्याच्या घरात राहण्याच्या पुष्कळ जागा आहेत, जागा न�त्या तर मी तमु्हांला �ावंिगतले अ�ते.
कार$ मी तुमच्या�ाठी जागा तयार करायला जातो.

8 विफसिलप्प येशूला म्ह$ाला, भु, आम्हांला विपता दाख�ा, एकढेच आमचे माग$े आहे.
9 येशूने त्याला म्हSले, विफसिलप्पा, मी इतका �ेळ तुमच्याज�ळ अ�ताना तू मला ओळखले नाही� काय? 

ज्याने मला पाविहले आहे, त्याने विपत्याला पाविहले आहे, तर मग आम्हांला विपता दाख� अ�े तू क�े 
म्ह$तो�?

10 मी विपत्यामध्ये आहे � विपता मजमध्ये आहे, अ�ा वि�श्वा� तू =रत नाही� काय? ज्या गोष्टी मी तुम्हांला 
�ांगतो त्या माझ्या स्�त:च्या नाहीत तर माझ्यामध्ये जो विपता आहे तो स्�त: कामे करतो.

11 मी विपत्यामध्ये आहे � विपता मजमध्ये आहे अ�ा वि�श्वा� =रा. नाहीतर मी केलेल्या कामा�रून तरी 
माझ्या�र वि�श्वा� ठे�ा.

12 मी तुम्हांला खरे �ांगतो मी जी कामे करतो ती कामे माझ्या�र वि�श्वा� ठे�$ाराही करील. आश्चि$ 
त्यापके्षाही मोठी कामे करील. कार$ मी विपत्याकडे जातो.

4. योहान 19: 1-3, 16, 18 (�े 1st.) 

1 मग विपलाताने येशूला नेऊन फSके मारण्याची आज्ञा दिदली.
2 आश्चि$ सिशपायांनी काट्यांचा मुगुS गुंफून तो त्याच्या डोक्यात घातला, � त्याला जांभळे �स्त्र घातले.
3 ते त्याच्याज�ळ �ारं�ार येऊन त्याला म्ह$ाले,’ ‘हे यहूद्यांच्या राजा, तुझा जयजयकार अ�ोे!’ आश्चि$ 

त्यांनी त्याच्या तोंडा�र मारले.
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16 मग त्याने त्याला �=स्तंभी ख्रिखळण्या�ाठी त्यांच्या हाती दिदले.मग सिशपायांनी येशूचा ताबा घेतला.
18 त्यांनी येशूला �=स्तंभा�र ख्रिखळ्यांनी ठोकले.

5. योहान 20: 1, 11 (मेरी)-28

1 मग रवि��ारी �काळी अगदी पहाSे मरीया मग्दसिलया र्थडग्याकडे आली आश्चि$ र्थडग्या�रून =ोंड 
काढलेली आहे अ�े वितला आढळले.

11 प$ मरीया र्थडग्या�मोर रडत उभी राविहली, ती रडत अ�ता आत डोका�ण्या�ाठी �ाकली
12 आश्चि$ वितने दोन दे�दूतांना पांढऱ्या पोशाखात जेरे्थ येशूचे शरीर होते तेरे्थ ब�लेले पाविहले. एकज$ डोके

होते, तेरे्थ ब�ला होता � एकज$ पायाज�ळ ब�ला होता.
13 त्यांनी वितला वि�चारले, बाई तू का रडत आहे�? ती म्ह$ाली, ते माझ्या भूला घेऊन गेले आहेत आश्चि$ 

मला माहीत नाही, त्यांनी त्याला कोठे ठे�ले आहे.
14 या�ेळी ती पाठमोरी �ळाली. वितने तरेे्थ येशूला उभे अ�लेले पाविहले. प$ वितला हे �मजले नाही की तो 

येशू आहे.
15 तो म्ह$ाला, बाई, तू का रडत आहे�? तू को$ाला शो=त आहे�? वितला �ाSले तो माळी आहे, ती 

म्ह$ाली, दादा, जर तू त्याला कोठे नेले अ�शील, तर मला �ांग तू त्याला कोठे ठे�ले आहे�, म्ह$जे 
मी त्याला घेऊन जाईन.

16 येशू वितला म्ह$ाला, मरीये ती त्याच्याडे �ळाली आश्चि$ अरेमी भाषेत मोठ्याने ओरडली, रब्बनी! (याचा 
अर्थ/ गुरुजी)

17 येशू वितला म्ह$ाला, माझ्याज�ळ येऊ नको�, कार$ मी अजून विपत्याकडे गेलो नाही, तर माझ्या 
भा�ांकडे जा आश्चि$ त्यांना �ांग: मी माझ्या विपत्याकडे � तमुच्या विपत्याकडे � माझ्या दे�ाकडे � तुमच्या
दे�ाकडे जात आहे.

18 मरीया मग्दासिलया ही बातमी घऊन सिशष्यांकडे गेली. मी भुला पाविहले आह! आश्चि$ वितने त्यांना �ांविगतले
की, त्याने या गोष्टी �ावंिगतल्या आहेत.

19 आश्चि$ आठ�ड्याच्या पविहल्या दिद�शी �ंध्याकाळी सिशष्य होते तेर्थील दार यहूदी लोकांच्या भीतीमुळे बंद 
अ�ता, येशू आला � मध्ये उभा राविहला. त्यांना म्ह$ाला, तमु्हांला शांवित अ�ो.

20 अ�े बोलल्या�र त्याने आपले हात � कू� त्यांना दाखवि�ली, तेव्हा भूला पाहून सिशष्यांना आनंद झाला.
21 पुन्हा येशू म्ह$ाला, तमु्हांबरोबर शांवित अ�ो! ज�े विपत्याने मला पाठ�ले आहे, त�े मी तुम्हांला 

पाठवि�तो.
22 आश्चि$ अ�े म्ह$ून त्याने त्यांच्या�र फंुकर Sाकला आश्चि$ म्ह$ाला, पवि�त्र आत्मा स्�ीकारा.
23 जर तुम्ही को$ाच्या पापांची क्षमा केली, तर त्याला पापक्षमा धिमळेल. जर तुम्ही क्षमा केली नाही तर 

त्यांची क्षमा हो$ार नाही.
24 आता र्थोमा (याला दिददुम म्ह$त) बारा सिशष्यांपैकी एक होता. येशू आला तेव्हा तो सिशष्यांबरोबर नव्हता.
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25 तेव्हा इतर सिशष्यांनी त्याला �ांविगतले की, आम्ही भूला पाविहले आहे! प$ तो त्यांना म्ह$ाला, त्याच्या 
हातांम=ील ख्रिखळ्यांचे व्र$ पाविहल्यासिश�ाय � ख्रिखळ्यांच्या व्र$ांत माझे बोS घातल्यासिश�ाय � त्याच्या 
कुशीत माझा हात घातल्यासिश�ाय मी वि�श्वा� =र$ार नाही.

26 एक आठ�ड्यानंतर येशूचे सिशष्य त्या घरामध्ये पुन्हा ब�ले होते � र्थोमा त्यांच्याबरोबर होता. जरी दार 
बंद होते तरी येशू आत आला � त्यांच्यामध्ये उभा राविहला. आश्चि$ म्ह$ाला, तमु्हांबरोबर शांवित अ�ो.

27 मग तो र्थोमाला म्ह$ाला, तुझे बोS इकडे कर � माझे हात पाहा आश्चि$ तुझा हात इकडे कर � माझ्या 
कुशीत घाल. �ंशय �ोड आश्चि$ वि�श्वा� ठे�.

28 र्थोमा त्याला म्ह$ाला, माझा भु आश्चि$ माझा दे�!

6. रोमकरां� 5: 8-11

8 परंतु आम्ही पापी अ�तानाच ख्रि&स्त आमच्या�ाठी मर$ पा�ला. त्याद्वारे त्याने दाख�ून दिदले की, तो 
आमच्या�र फार ेम करतो.

9 तर मग आता आप$ ख्रि&स्ताच्या रक्ताने नीवितमान ठरलो आहोत, म्ह$ून ख्रि&स्ताद्वारे दे�ाच्या रागापा�ून 
आप$ �ाचले जा$ार आहोत.

10 आम्ही दे�ाचे शत्रू अ�ताही त्याच्या पुत्राच्या मर$ाद्वारे त्याने आमच्याशी �मेS केला. त्यामुळे आता 
आम्ही दे�ाचे धिमत्र अ�ल्यामुळे दे� आम्हांला त्याच्या पुत्राच्या जी�नाद्वारे रक्षील.

11 इतकेच नव्हे तर ज्याच्याद्वारे आमचा दे�ाबरोबर �मSे झाला त्या आपल्या भु येशू ख्रि&स्ताद्वारे 
आम्ही�ुद्धा दे�ावि�विषयी अश्चिभमान बाळगतो

7. रोमकरां� 6: 1, 2, 4 (ज�े), 9-11

1 तर मग आप$ काय म्ह$ा�े? दे�ाची कृपा �ाढा�ी म्ह$ून आप$ पापांत राहा�े काय?
2 खात्रीने नाही. आप$ जे पापाला मेलो ते अजूनही जिज�ंत क�े राहू?
4 ...  विपत्याच्या गौर�ाने ख्रि&स्त ज�ा मेलेल्यांतून उठवि�ला गेला त�े आम्हीही जी�नाच्या न�ीनप$ात 

चाला�े.
9 कार$ आम्हां� माहीत आहे की, ख्रि&स्त जो मेलेल्यांतून उठवि�ला गेला तो यापुढे मर$ार नाही. मर$ाची 

त्याच्या�र �त्ता चाल$ार नाही.
10 जे मर$ तो मेला ते एकदाच पापा�ाठी मेला, परंतु जे जी�न तो जगतो ते तो दे�ा�ाठी जगतो.
11 त्याच रीतीने तुम्ही स्�त:ला पापाला मेलेले प$ ख्रि&स्त येशूमध्ये � दे�ा�ाठी जिज�ंत अ�े �मजा.

वि�ज्ञान आश्चि$ आरोग्य
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1. 332 : 32 (ख्रि&स्त)-2

ख्रि&स्त त्याच्या वितमेत दे� आश्चि$ मनुष्य यांच्यातील योगायोग किकं�ा आध्यात्मित्मक करार स्पष्ट करतो.

2. 333 : 19-31

ख्रि&�न युगाच्या आ=ी आश्चि$ नंतरच्या ��/ विपढ्यांमध्ये, ख्रि&स्त, आध्यात्मित्मक कल्पना, - दे�ाचे वितकिबंब, - 
ख्रि&स्त, �त्य स्�ीकारण्या� तयार अ�लेल्या ��ा8�ाठी काही मा$ात शक्ती आश्चि$ कृपे�ह आला आहे. 
अब्राहम, जेकब, मोशे आश्चि$ �ंदेष्ट्यांनी मशीहा किकं�ा ख्रि&स्ताची तेजस्�ी झलक पाविहली, ज्याने या द्रष्ट्यांना 
दै�ी स्�रूप, मेाचे �ार मध्ये बास्टिप्तस्मा दिदला. दै�ी वितमा, कल्पना किकं�ा ख्रि&स्त हा दै�ी तत्�, दे�ापा�ून 
अवि�भाज्य होता, आहे आश्चि$ कायम राहील. येशूने त्याच्या आध्यात्मित्मक ओळखीच्या या एकतेचा उल्लेख 
अशा कारे केला: "अब्राहामच्या आ=ी मी आहे;" "मी आश्चि$ माझा विपता एक आहोत;" "माझा विपता 
माझ्यापेक्षा मोठा आहे." एक आत्मा ��/ ओळखींचा �मा�ेश करतो.

3. 18 : 3-9, 13-2

नाझरेर्थच्या येशूने विपत्याशी मनुष्याची एकता सिशक�ली आश्चि$ दर्शिशंत केली आश्चि$ या�ाठी आम्ही त्याला 
अंतहीन श्रद्धांजली देतो. त्यांचे ध्येय �ैयसिक्तक आश्चि$ �ामूविहक होते. त्याने जी�नाचे काय/ के�ळ स्�तःला 
न्याय देण्या�ाठीच नाही तर नश्वरांना दया दाख�ण्या�ाठी केले - त्यांना त्यांचे क�े करा�े हे 
दाख�ण्या�ाठी, परंतु त्यांच्या�ाठी ते करू नये किकं�ा त्यांना एका जबाबदारीतून मुक्त करू नये.

ख्रि&स्ताचे ायश्चि�त्त मनुष्याला दे�ाशी �मेS करते, दे� मनुष्याशी नाही; कार$ ख्रि&स्ताचे दै�ी तत्� दे� आहे,
आश्चि$ दे� स्�तःला क�े क्षमा करू शकतो? ख्रि&स्त हा �त्य आहे, जो स्�तःहून �र पोहोचत नाही. कारंजे 
त्याच्या उगमापके्षा उंच होऊ शकत नाही. ख्रि&स्त, �त्य, शाश्वत ेमातून व्युत्पन्न, त्याच्या स्�त: च्या �रच्या 
को$त्याही विन�गा/शी �मSे करू शकत नाही. त्यामुळे मनुष्याचा दे�ाशी �मSे कर$े हा ख्रि&स्ताचा उदे्दश 
होता, दे� मा$�ाशी नव्हे.

4. 19 : 6-11

येशूने मा$�ाला ेमाची खरी जा$ी� देऊन, येशूच्या सिशक�$ुकीचे दै�ी तत्त्� देऊन, मा$�ाला दे�ाशी �मSे 
करण्यात मदत केली आश्चि$ मेाची ही खरी जा$ी� मा$�ाला आत्म्याच्या विनयमाने पदार्थ/, पाप आश्चि$ मृत्यू 
यापा�ून मुक्त करते, — दै�ी ेमाचा विनयम.

5. 11 : 18-20
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येशूने आपल्या पापां�ाठी दु:ख �हन केले, एखाद्या व्यक्तीच्या पापा�ाठी दै�ी �ाक्य रद्द करण्या�ाठी नव्हे, 
तर पाप अपरिरहाय/ दुःख आ$ते म्ह$ून.

6. 38 : 21-32

येशूने भौवितक इदंिद्रयांच्या काही �ुखांचा अनुभ� घेतला, परंतु त्याचे दुःख हे त्याच्या स्�तःच्या नव्हे तर इतर 
लोकांच्या पापांचे फळ होते. धिचरंतन ख्रि&स्त, त्याचे आध्यात्मित्मक स्�त्�, क=ीही दुःख �हन केले नाही. येशूने 
इतरां�ाठी माग/ तयार केला. त्याने ख्रि&स्ताचे अना�र$ केले, दै�ी ेमाची आध्यात्मित्मक कल्पना. पाप आश्चि$ 
स्�त: च्या श्रदे्धने दफन झालेल्यांना, के�ळ आनदंा�ाठी किकं�ा इदंिद्रयांच्या तृप्ती�ाठी जगतात, तो पदार्था/त 
म्ह$ाला: डोळे अ�ूनही तमु्ही पाहू शकत नाही आश्चि$ कान अ�ूनही तुम्ही ऐकत नाही; नाही तर तुम्ही �मजून 
घ्याल आश्चि$ =मा8तरिरत व्हाल आश्चि$ मी तुम्हाला बरे करू शकेन. त्याने सिशक�ले की भौवितक �ं�ेदना �त्य 
आश्चि$ त्याची उपचार शक्ती बंद करतात.

7. 24 : 27-2

�=स्तंभाची भा�ीता मान�जाती�ाठी दाख�लेल्या व्या�हारिरक स्नेह आश्चि$ चांगुलप$ामध्ये आहे. �त्य 
मा$�ांमध्ये राहत होते; परंतु जोपय8त त्यांनी पाविहले नाही की त्यांच्या गुरुला कबरे�र वि�जय धिमळ�ता 
आला, तोपय8त त्याचे स्�तःचे सिशष्य अशी घSना शक्य अ�ल्याचे मान्य करू शकले नाहीत. 
पुनरुत्र्थानानंतर, अवि�श्वा�ू र्थॉम�ला देखील �त्य आश्चि$ मेाचा महान पुरा�ा विकती पू$/ आहे हे कबूल 
करण्या� भाग पाडले गेले.

8. 19 : 17-24

प�ात्तापाची आश्चि$ दुःखाची त्येक �ेदना, �ु=ार$े�ाठी त्येक यत्न, त्येक चांगले वि�चार आश्चि$ कृत्य, 
आपल्याला येशूचे पापाचे ायश्चि�त्त �मजून घेण्या� आश्चि$ त्याच्या परिर$ामकारकते� मदत करेल; परंतु जर
पापी ार्थ/ना करत राविहला आश्चि$ प�ात्ताप करतो, पाप करतो आश्चि$ खेद करतो, तर त्याला ायश्चि�तात 
र्थोडा�ा भाग अ�तो, - दे�ा�ोबतच्या एकात्मतेमध्ये - कार$ त्याच्याकडे व्या�हारिरक प�ात्तापाचा अभा� 
अ�तो, ज्यामुळे हृदय �ु=ारते आश्चि$ मनुष्याला �क्षम बन�ते. शहा$प$ाची इच्छा पू$/ करा.

9. 542 : 1-13

पदार्था/तील जी�नाचा वि�श्वा� त्येक पायरी�र पाप करतो. यामळेु दै�ी नाराजी होते आश्चि$ त्रा�दायक 
�त्यापा�ून �ुSका व्हा�ी म्ह$ून ते येशूला मारेल. भौवितक श्रदे्धने अध्यात्मित्मक कल्पना जेव्हाही आश्चि$ कुठेही 
दिद�ते तेव्हा नष्ट होईल. चूक खोट्याच्या मागे लपलेली अ�ली आश्चि$ अपरा=ीप$ाची क्षमा अ�ली तरी चूक 
कायमची लप�ता येत नाही. �त्य, वितच्या शाश्वत विनयमादं्वारे, त्रSुी उघड करते. �त्य पापाला स्�तःचा 
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वि�श्वा�घात करण्या� कार$ीभूत ठरते आश्चि$ चुकल्या�र पशूचे धिचन्ह �ेS करते. अपरा= माफ करण्याच्या 
किकं�ा लप�ण्याच्या स्�भा�ालाही सिशक्षा दिदली जाते. न्याय Sाळ$े आश्चि$ �त्य नाकार$े हे पाप कायमस्�रूपी 
बन�ते, गुन्हेगारीला आ�ाहन करते, आत्म-विनयंत्र$ =ोक्यात आ$ते आश्चि$ दै�ी दयेची र्थट्टा करतात.

10.   23 : 4-11

ायश्चि�ता�ाठी  पापी  व्यक्तीकडून �तत आत्मदहन आ�श्यक अ�ते.  दे�ाचा  Qो=  त्याच्या  विय  पतु्रा�र
ओढ�ला जा�ा, हे दै�ी अनै�र्गिगंक आहे. अ�ा सि�द्धांत मान�विनर्मिमंत आहे. ायश्चि�त्त ही =म/शास्त्रातील एक
कठी$ �मस्या आहे, परंतु त्याचे �ैज्ञाविनक स्पष्टीकर$ अ�े आहे की, दुःख ही पापी भा�नेची चूक आहे जी
�त्य नष्ट करते आश्चि$ शे�Sी पाप आश्चि$ दुःख दोन्ही धिचरंतन ेमाच्या पाया पडतील.

11.   91 : 16-21

भौवितक स्�ार्था/मध्ये गढून गेल्याने आप$ जी�न किकं�ा मनाचे पदार्थ/ ओळखतो आश्चि$ वितकिबंविबत करतो. 
भौवितक स्�त्�ाचा नकार मनुष्याच्या अध्यात्मित्मक आश्चि$ शाश्वत व्यसिक्तमत्त्�ाच्या आकलना� मदत करतो आश्चि$ 
पदार्था/तून किकं�ा ज्याला भौवितक �ं�ेदना म्ह$तात त्याद्वारे धिमळ�लेले चुकीचे ज्ञान नष्ट करते.

12.   205 : 32-3

जेव्हा आप$ परमात्म्याशी आपला �ंबं= पू$/प$े �मजून घेतो, तेव्हा आपल्याला त्याच्यासिश�ाय दु�रे 
को$तेही मन अ�ू शकत नाही, - दु�रे को$तेही मे, शहा$प$ किकं�ा �त्य न�ते, जी�नाची दु�री 
को$तीही भा�ना न�ते आश्चि$ पदार्थ/ किकं�ा त्रSुीच्या अत्मिस्तत्�ाची जा$ी� न�ते.

13.   151 : 26-30

जे खरोखर अत्मिस्तत्�ात आहे ते दै�ी मन आश्चि$ त्याची कल्पना आहे आश्चि$ या मनामध्ये �ंपू$/ अत्मिस्तत्� 
�ु�ं�ादी आश्चि$ शाश्वत आढळते. �रळ आश्चि$ अरंुद माग/ म्ह$जे हे �त्य पाह$े आश्चि$ मान्य कर$े, या 
�ामर्थ्याया/चे पालन कर$े आश्चि$ �त्याच्या नेतृत्त्�ाचे अनु�र$ कर$े.

14.   45 : 6-21

आमच्या गुरुने मतृ्यू आश्चि$ र्थडग्या�र वि�जय धिमळ�ून दै�ी वि�ज्ञान पू$/प$े आश्चि$ शे�Sी दर्शिशंत केले.
येशूचे कृत्य लोकांच्या ज्ञाना�ाठी आश्चि$ पाप, आजार आश्चि$ मृत्यूपा�ून �ंपू$/ जगाच्या तार$ा�ाठी 
होते. पॉल सिलविहतो: "कार$, जेव्हा आप$ शत्रू होतो तेव्हा, त्याच्या पुत्राच्या [दिद�$ाऱ्या] मृत्यूने 
दे�ाशी आपला �मSे झाला होता, तर त्याहूनही अधि=क, �मSे करून, त्याच्या जी�नाद्वारे आपले 
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तार$ होईल." त्याच्या शरीरा�र अंत्य�ंस्कार झाल्यानंतर तीन दिद��ांनी तो त्याच्या सिशष्यांशी बोलला.
अत्याचार कर$ारे अमर �त्य आश्चि$ ेम कबरेत लप�ण्यात अयशस्�ी ठरले.

दे�ाला गौर� आश्चि$ �ंघष/ कर$ाऱ्या हृदयांना शांती अ�ो! ख्रि&स्ताने मान�ी आशा आश्चि$ वि�श्वा�ाच्या 
दारातून दगड बाजूला केला आहे आश्चि$ दे�ातील जी�नाच्या कSीकर$ाद्वारे आश्चि$ दश/नाद्वारे, 
मनषु्याच्या आध्यात्मित्मक कल्पना आश्चि$ त्याच्या दै�ी तत्त्�, मेा�ह त्यांना शक्य-एकमेक म्ह$ून 
उन्नत केले आहे.

दैविनक कत/व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची ार्थ/ना

दररोज ार्थ/ना कर$े हे या चच/म=ील त्येक �दस्याचे कत/व्य अ�ेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी �त्य, जी�न आश्चि$ ीती यांचे राज्य स्र्थाविपत व्हा�े आश्चि$ माझ्यापा�ून ��/ पापां�र राज्य करु द्या; आश्चि$
तुझे शब्द ��/ मान�जातीचे स्नेह �मृद्ध करु आश्चि$ त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच/च्या �दस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयसिक्तक आ�क्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी मे एकट्याने मा$�ा�र राज्य करते;  आश्चि$ एक ख्रि&�न �ैज्ञाविनक ेमात गोड �ुवि�=ांना
वितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बं=ुता,  दानशूरप$ा आश्चि$ क्षमा यामध्ये. या चच/म=ील �दस्यांनी
दररोज ��/ कारच्या �ाईSापा�ून �ाचलेले, भवि�ष्य �ांगण्यापा�ून, न्यायविन�ाड्यापा�ून, किनदंा करण्यापा�ून,
�मुपदेशनातून,  भा�  पाडण्यापा�ून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा/ने  भावि�त  होण्यापा�ून  �ाचण्या�ाठी  ार्थ/ना
करा�ी.

चच/ मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंर्थ. 1

कत/व्याची �तक/ ता

हा बायबलचा =डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि&�न �ायन्� चच/ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्� बायबलम=ील 
विQस्टिस्Sकल कोSेशन्� आश्चि$ ख्रि&�न �ायन्� Sेक्स्Sबुक, �ायन्� अँड हेल्र्थ वि�र्थ की Sू द स्क्रिस्Qप्च�/म=ील �ु=ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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आQमक  मानसि�क  �ूचनवेि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर$े,  आश्चि$  दे�,  त्याचा  नेता  आश्चि$
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि��र$े किकं�ा दुल/क्ष कर$े हे या चच/म=ील त्येक �दस्याचे कत/व्य
अ�ेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

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

_____________________

हा बायबलचा =डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि&�न �ायन्� चच/ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्� बायबलम=ील 
विQस्टिस्Sकल कोSेशन्� आश्चि$ ख्रि&�न �ायन्� Sेक्स्Sबुक, �ायन्� अँड हेल्र्थ वि�र्थ की Sू द स्क्रिस्Qप्च�/म=ील �ु=ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


