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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 34: 1-5, 22

1 परमेश्वराला ने�मी धन्य�ाद देईन. माझ्या ओठां�र ने�मी त्याची स्तुती असेल.
2 वि�नम्र लोकांनो ऐका आणिण आनदंी व्�ा माझ्या मनाला परमेश्वराचा ग�7 �ाटतो.
3 दे�ाच्या म�ानते बद्दल माझ्या बरोबर सांगत चला. आपण त्याच्या ना�ाला प्रवितष्ठा देऊ या.
4 मी दे�ाकडे मदतीसाठी गेलो आणिण त्याने माझे ऐकले. मला ज्या स�7 गोष्टींची भीती �ाटत �ोती 

त्यापासून त्याने मला �ाच�ले.
5 दे�ाकडे मदतीसाठी �ळा तुमचा स्�ीकार �ोईल लाज �ाटून घेऊ नका.
22 परमेश्वर त्याच्या से�कांच्या आत्म्यांना �ाच�तो. ते लोक त्याच्या�र अ�लंबून असतात तो त्यांचा वि�नाश

�ोऊ देणार ना�ी.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. स्तोत्रसंवि�ता 121: 1-8

1 �र डोंगरांकडे बघतो. पण माझी मदत खरोखर कुठून येणार आ�े?

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिIश्चन सायन्स चच7ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिIश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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2 माझी मदत परमेश्वराकडून, स्�ग7 � पृथ्�ी यांच्या विनमा7त्याकडून येणार आ�े.
3 दे� तुला खाली पडू देणार ना�ी. तुझा पाठीराखा झोपी जाणार ना�ी.
4 इस्राएलचा पाठीराखा झोपाळू �ोत ना�ी. दे� कधी�ी झोपत ना�ी.
5 परमेश्वर तुझा पाठीराखा आ�े तो त्याच्या म�ान शक्तीने तुझे रक्षण करतो.
6 ख पो�ोच�णार ना�ी. आणिण रात्री चंद्र तुला इजा करणार ना�ी.
7 परमेश्वर तुझे प्रत्येक संकटापासून रक्षण करील. परमेश्वर तुझ्या आत्म्याचे रक्षण करील.
8 परमेश्वरा तुला जाण्या - येण्यात मदत करील. परमेश्वर तुला आता मदत करील आणिण सदै� मदत 

करत रा�ील.

2. य�ोश�ा 22 : 1 (य�ोश�ा)-6

1 य�ोश�ाने मग रऊबेनी, गादी आणिण मनश्शाच्या अर्ध्याया7 �ंशातील लोक यांना एकत्र बोल�ले.
2 त्यांना तो म्�णाला, परमेश्वराचा से�क मोशे याने तुम्�ाला जे जे सांविगतले त्याप्रमाणे तमु्�ी �ागलात. 

माझ्या�ी स�7 आज्ञा तमु्�ी पाळल्यात.
3 आजपयdत तुम्�ी आपल्या इस्राएल बांध�ांना�ी पाठिठंबा दिदलात. तुमच्या परमेश्वर दे�ाने दिदलेल्या स�7 

आज्ञा तुम्�ी काटेकोरपणे पाळल्या आ�ेत.
4 स�7 कठीण प्रसंगातून शांतता देण्याचे तुमच्या परमेश्वर दे�ाने इस्राएल लोकांना �चन दिदले �ोते. आणिण 

परमेश्वराने आपला शब्द खरा केला आ�े. तेव्�ा आता तमु्�ी आपल्या घरी जाऊ शकता. यादhनच्या 
पू�hकडील प्रदेश परमेश्वराचा से�क मोशेने तुम्�ाला दिदला आ�े. तेथे तुम्�ी आता जाऊ शकता.

5 पण एक गोष्ट लक्षात ठे�ा मोशेचे विनयम पाळत चला. परमेश्वर दे�ा�र प्रमे करा आणिण त्याच्या आज्ञा 
पाळा. परमेश्वराच्या मागा7ने जा आणिण मनोभा�े त्याची से�ा करा.

6 ए�ढे बोलून य�ोश�ाने त्यांना विनरोप दिदला आणिण ते विनघाले. ते आपल्या घरी परतले.

3. य�ोश�ा 23 : 1-6, 14

1 परमेश्वराने इस्राएल लोकांना भो�तालच्या शत्रूंपासून वि�सा�ा दिदला. त्यांना सुरणिक्षत केले. अशी अनेक 
�षh लोटली, आता य�ोश�ा बराच �ृर्ध्याद झाला �ोता.

2 तेव्�ा एकदा, इस्राएल लोकांमधील �डीलधारी मंडळी, कुटंुबप्रमुख, न्यायाधीश, अंमलदार या स�ाdना 
य�ोश�ाने भेटीसाठी एकत्र बोला�ले. तो त्यांना म्�णाला, मी आता म्�ातारा झालो.

3 परमेश्वराने आपल्या शत्रूंची काय परिरस्थिस्थती करुन टाकली ते तुम्�ी पा�ीले. आपल्याला मदत 
करण्याच्या उदे्दशाने त्याने ते केले. तुमचा परमेश्वर दे� तमुच्यासाठी लढला.

4 यादhन नदी आणिण पणिश्चमेला भूमर्ध्याय समुद्र यांच्या मधली जमीन तुम्�ी काबीज करू शकता �े मी तुम्�ाला 
सांविगतल्याचे तुमच्या लक्षात असेलच. ती भूमी तुम्�ाला द्यायचे मी �चन दिदले आ�े, पण अजून तुम्�ी ती
ताब्यात घेतली ना�ी.

5 तेथील रवि��ाश्यांना तुमचा परमेश्वर दे� घाल�ून देईल. तुम्�ी ती आपल्या ताब्यात घ्याल. तेथील. 
लोकांना परमेश्वर हुसका�ून ला�ील. तुमच्यासाठी त्याने �े करायचे कबूल केले आ�े.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिIश्चन सायन्स चच7ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिIश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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6 परमेश्वराने दिदलेल्या आज्ञा तुम्�ी कटाक्षाने पाळल्या पावि�जेत. मोशेच्या विनयमशास्त्रान जे जे लिलवि�ले 
आ�े त्या स�ाdचे पालन करा. त्याच्याकडे पाठ विफर�ू नका.

14 माझी अखेर आता ज�ळ येऊन ठेपली आ�े. परमेश्वराने तमुच्यासाठी बऱ्याच म�ान गोष्टी केल्या �े 
तुम्�ी जाणता � खरोखरच त्या�र वि�श्वास ठे�ता. त्याने दिदलेला शब्द पाळण्यात कुठे�ी कसूर केली 
ना�ी �े तुम्�ाला मा�ीत आ�ेच. आपल्याला दिदलेले प्रत्येक �चन त्याने पुरे केले.

4. यशया 58: 10 (तर)-12

10 ... त्यांच्या गरजा भाग�ाव्या. मग अंधकारातून तमुचे भाग्य चमकून उठेल. तुम्�ाला कसले�ी दु:ख 
�ोणार ना�ी. मर्ध्यायान्�ीच्या सूय7प्रकाशाप्रमाणे तुमचे भाग्य तळपेल.

11 परमेश्वर ने�मीच तुम्�ाला माग7दश7न करील. ओसाड प्रदेशात तो तुमचा आत्मा तृप्त करील. तो तुमची 
�ाडे मजबूत करील. भरपूर पाणी मिमळणाऱ्या बागेप्रमाणे तुम्�ी व्�ाल. सतत �ा�णाऱ्या झऱ्याप्रमाणे 
तुम्�ी असाल.

12 पुष्कळ �षh तमुच्या श�रांचा नाश झाला. पण न�ीन श�रे �सवि�ली जातील आणिण त्या श�रांचा पाया
अनेक �षh दिटकून रा�ील. तुम्�ाला “कंुपण पक्के करणारा आणिण रस्ते � घरे बांधणारा असे नां� 
मिमळेल.

5. मत्तय 16: 21-28

21 तेव्�ापासून येशू ख्रिIस्त आपल्या लिशष्यास दाख�ू लागला की, आपण यरूशलेमला जा�े आणिण �डील 
यहुदी नेते � मुख्य याजक आणिण विनयमशास्त्राचे लिशक्षक यांच्याकडून पुष्कळ दु:खे सोसा�ी � जिज�े 
मारले जा�े � वितसऱ्या दिद�शी पुन्�ा उठवि�ले जा�े याचे अगत्य आ�े.

22 तेव्�ा पेत्राने त्याला ज�ळ घेऊन विनषेध करून म्�टले, प्रभु, या गोष्टीपासून दे� तुझी सुटका करो. या 
गोष्टी तुझ्या बाबतीत कधी�ी घडणार ना�ीत!

23 परंतु तो �ळून पते्राला म्�णाला, अरे सैताना, माझ्यामागे �ो, तू मला अडखळण आ�ेस. कारण तू 
दे�ाच्या गोष्टींकडे लक्ष ला�ीत ना�ीस तर मनुष्यांच्या गोष्टींकडे लक्ष ला�तोस.

24 तेव्�ा येशूने आपल्या लिशष्यांस म्�टले, जर कोणी माझ्या मागे येऊ इस्थिच्छत असेल तर त्याने स्�त:ला 
नाकारा�े आणिण आपला �धस्तंभ उचलून घ्या�ा � माझ्यामागे या�े.

25 कारण जो कोणी आपला जी� �ाच�ू इस्थिच्छतो तो त्याला गमा�ील पण जो माझ्याकरिरता आपला जी� 
गमा�ील तो त्याला मिमळ�ील.

26 जर मनुष्याने स�7 जग मिमळवि�ले आणिण अनंतकालिलक जी�न गमा�ले तर त्याला काय लाभ? किकं�ा 
मनुष्य आपल्या जिज�ाचा काय मोबदला देईल?

27 कारण मनषु्याचा पुत्र आपल्या विपत्याच्या �ैभ�ात आपल्या दूतांसवि�त येणार आ�े. आणिण तेव्�ा तो 
प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कामाप्रमाणे मोबदला देईल.

28 मी तुम्�ांला खरे सांगतो की, येथे उभे रा�ाणाऱ्यातले का�ी जण असे आ�ेत की, ते मनुष्याच्या पुत्राला 
त्याच्या राज्यात येताना पा�तील तोपयdत त्यांना मरणाचा अनुभ� येणारच ना�ी.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिIश्चन सायन्स चच7ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विPस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिIश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Pप्चस7मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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6. वि�लापगीत 3 : 24-26

24 मी मनाशी म्�णतो, परमेश्वर माझा दे� आ�े. म्�णूनच मला आशा �ाटेल.
25 परमेश्वराची �ाट पा�णाऱ्यां�र � त्याला शोधणाऱ्यां�र तो कृपा करतो.
26 परमेश्वराने आपले रक्षण करा�े म्�णून मुकाट्याने �ाट पा�णे केव्�ा�ी चांगले.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 6 : 14-16

स्�गा7त पो�ोचण्यासाठी, अस्तिस्तत्�ाची सुसंगतता, आपण असण्याचे दै�ी तत्� समजून घेतले पावि�जे.

2. 120 : 4-6

आत्मा, किकं�ा आत्मा, दे� आ�े, अपरिर�त7नीय आणिण शाश्वत; आणिण माणूस स�अस्तिस्तत्�ात असतो आणिण 
आत्मा, दे� प्रवितकिबंविबत करतो, कारण मनुष्य दे�ाची प्रवितमा आ�े.

3. 477 : 22-29

आत्मा �ा मनषु्याचा पदाथ7, जी�न आणिण बुजि{मत्ता आ�े, जो �ैयलिक्तक आ�े, परंतु पदाथा7त ना�ी. 
आत्मा कधी�ी आत्म्यापेक्षा विनकृष्ट का�ी�ी प्रवितकिबंविबत करू शकत ना�ी.

मनुष्य �ी आत्म्याची अणिभव्यक्ती आ�े. जेव्�ा त्यांनी एका वि�लिशष्ट संुदर तला�ाला "म�ान आत्म्याचे 
स्तिस्मत" म्�टले तेव्�ा भारतीयांनी अंतर्निनंवि�त �ास्त�ाची का�ी झलक पावि�ली.

4. 587 : 25-27

स्�ग7. सुसं�ाद; आत्म्याचे राज्य; दै�ी तत्त्�ानुसार शासन; अर्ध्यायात्म; आनंद आत्म्याचे �ाता�रण.

5. 390 : 4-11

जी�न �े स्�यंपूण7 आ�े �े आपण नाकारू शकत ना�ी, आणिण आपण आत्म्याच्या मिचरंतन सुसं�ादाला कधी�ी 
नाकारू नये, फक्त कारण, नश्वर इदंिद्रयांमर्ध्याये, वि�संगती दिदसते. �े दे�ाबद्दलचे आपले अज्ञान आ�े, दै�ी तत्�, 
जे स्पष्ट मतभेद विनमा7ण करते आणिण त्याच्याबद्दलची योग्य समज सुसं�ाद पुनसdचवियत करते. सत्य आपल्या 
स�ाdना आत्म्याच्या आनदंासाठी सुख आणिण �ेदनांची दे�ाणघे�ाण करण्यास भाग पाडेल.
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6. 311 : 7-25

आत्मा अमर आ�े कारण तो आत्मा आ�े, ज्यामर्ध्याये आत्म-नाशाचा कोणता�ी घटक ना�ी. मनुष्य 
आर्ध्यायास्तित्मकरिरत्या �र�ला आ�े का? ना�ी, तो के�ळ ज्ञान सामग्री गमा�ू शकतो. स�7 पाप दे�ाचे आ�े. ते 
आर्ध्यायास्तित्मक असू शकत ना�ी. जोपयdत पदाथा7तील मनाचा भ्रम कायम आ�े तोपयdत येथे किकं�ा यापुढे पाप 
अस्तिस्तत्�ात आ�े. �ी पापाची भा�ना आ�े, आणिण पापी आत्मा ना�ी, जो �र�ला आ�े. चांगल्याच्या भा�नेने 
�ाईटाचा नाश �ोतो.

आत्म्याचे �ास्तव्य अथा7ने आणिण मन �े पदाथा7त �सलेले आ�े असे चुकीचे अनुमान केल्याने, वि�श्वास तात्पुरता 
तोटा किकं�ा आत्म्याचा अभा�, आर्ध्यायास्तित्मक सत्य या भा�नेत भरकटतो. त्रुटीची �ी अ�स्था म्�णजे जी�नाचे 
आणिण पदाथा7चे अस्तिस्तत्त्�ात असलेले नश्वर स्�प्न आ�े आणिण ते अस्तिस्तत्�ाच्या अमर �ास्त�ाच्या थेट वि�रु{ आ�े.
जोपयdत आपण वि�श्वास ठे�तो की आत्मा पाप करू शकतो किकं�ा अमर आत्मा नश्वर शरीरात आ�े, तोपयdत 
आपण अस्तिस्तत्�ाचे वि�ज्ञान कधी�ी समजू शकत ना�ी. जेव्�ा मान�तेला �े वि�ज्ञान समजेल, तेव्�ा तो 
मनुष्यासाठी जी�नाचा विनयम बनेल, - अगदी आत्म्याचा उच्च विनयम, जो सामंजस्य आणिण अमरत्�ाद्वारे 
भौवितक अथाd�र वि�जय मिमळ�तो.

7. 427 : 2-7

जी�न �ा आत्म्याचा विनयम आ�े, अगदी सत्याच्या आत्म्याचा विनयम आ�े आणिण आत्मा कधी�ी त्याच्या 
प्रवितविनधीलिश�ाय नसतो. मनुष्याचे �ैयलिक्तक अस्तिस्तत्� आत्म्यापेक्षा अमिधक मरत ना�ी किकं�ा बेशु{ा�स्थेत 
ना�ीसे �ोऊ शकत ना�ी, कारण दोन्�ी अमर आ�ेत.

8. 307 : 25 (द)-30

दै�ी मन �ा मनुष्याचा आत्मा आ�े आणिण मनुष्याला स�7 गोष्टीं�र प्रभुत्� देतो. मनषु्याला भौवितक 
आधारा�र विनमा7ण केले गेले ना�ी, किकं�ा भौवितक विनयमांचे पालन करण्यास सांविगतले गेले ना�ी जे 
आत्म्याने कधी�ी केले ना�ी; त्याचा प्रांत आर्ध्यायास्तित्मक विनयमांमर्ध्याये, मनाच्या उच्च कायद्यामर्ध्याये आ�े.

9. 302 : 15 (सुसं�ादी)-24

…सुसं�ादी आणिण अमर मनषु्य सदै� अस्तिस्तत्त्�ात आ�े आणिण कोणत्या�ी जी�न, पदाथ7 आणिण बुजि{मत्तेच्या 
नश्वर भ्रमाच्या पलीकडे आणिण त्याहून�ी �रचढ आ�े. �े वि�धान सत्या�र आधारिरत आ�े, दंतकथा ना�ी. 
असण्याचे शास्त्र मनषु्याला परिरपूण7 म्�णून प्रकट करते, जसे की विपता परिरपणू7 आ�े, कारण अर्ध्यायास्तित्मक 
मनुष्याचा आत्मा किकं�ा मन �ा दे� आ�े, स�7 अस्तिस्तत्�ाचा दै�ी तत्� आ�े, आणिण कारण �ा �ास्तवि�क मनुष्य 
इदंिद्रयाऐ�जी आत्म्याद्वारे विनयंवित्रत केला जातो, आत्म्याच्या विनयमाने, पदाथा7च्या तथाकलिथत विनयमादं्वारे ना�ी.

10.   322 : 3-13
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जेव्�ा समजून घेतल्याने जी�न आणिण बुजि{मत्तेचा दृविष्टकोन भौवितकतेपासून आर्ध्यायास्तित्मक आधारा�र बदलतो, 
तेव्�ा आपल्याला जी�नाची �ास्तवि�कता, इंदिद्रयां�र आत्म्याचे विनयंत्रण प्राप्त �ोईल आणिण आपल्याला त्याच्या 
दै�ी तत्त्�ामर्ध्याये ख्रिIस्ती धम7 किकं�ा सत्याची जाणी� �ोईल. सुसं�ादी आणिण अमर मनषु्य प्राप्त �ोण्यापू�� आणिण 
त्याच्या क्षमता प्रकट �ोण्याआधी �ा कळस असा�ा. आपले वि�चार दै�ी तत्त्�ाकडे �ळ�णे - दै�ी वि�ज्ञानाची �ी
ओळख �ोण्याआधी पूण7 केले जाणारे अफाट काय7 लक्षात घेता - आपली चूक सोडण्यासाठी मया7दिदत वि�श्वास 
तयार केला जाऊ शकतो �े अत्यंत म�त्त्�ाचे आ�े.

11.   60 : 24-11

अयोग्य कान वि�संगतीला सुसं�ाद म्�णतो, समरसतेचे कौतुक करत ना�ी. म्�णून भौवितक ज्ञान, अस्तिस्तत्�ाचा 
खरा आनंद ओळखत ना�ी, त्याला खोट्या आधारा�र ठे�ते. वि�ज्ञान वि�सं�ाद दुरुस्त करेल आणिण जी�नातील 
गोड सुसं�ाद लिशक�ेल.

आत्म्याकडे अनंत संसाधने आ�ेत ज्याद्वारे मान�जातीला आशी�ा7द द्या�ा, आणिण आनंद अमिधक स�जतेने 
प्राप्त �ोईल आणिण आत्म्यामर्ध्याये शोधले तर ते अमिधक सुरणिक्षत �ोईल. के�ळ उच्च उपभोगांनीच अमर 
माणसाची लालसा पूण7 �ोऊ शकते. �ैयलिक्तक अथा7च्या मया7देत आपण आनंदाची परिरसीमा करू शकत ना�ी. 
इदंिद्रयांना खरा आनदं मिमळत ना�ी.

मान�ी स्ने�ातील चांगुलपणाचा �ाईटा�र आणिण अर्ध्यायास्तित्मक प्राण्यां�र चढता असला पावि�जे, अन्यथा आनंद 
कधी�ी जिजंकला जाणार ना�ी. या खगोलीय स्थिस्थतीची प्राप्ती आपल्या संततीमर्ध्याये सुधारणा करेल, गुन्�ेगारी 
कमी करेल आणिण म�त्त्�ाकांक्षेला उच्च उदिद्दष्टे देईल. पापाची प्रत्येक दरी उंचा�ली पावि�जे आणिण स्�ाथा7चा 
प्रत्येक प�7त कमी केला पावि�जे, जेणेकरून आपल्या दे�ाचा म�ामाग7 वि�ज्ञानात तयार �ोईल.

12.   210 : 11-16

आत्मा आणिण त्याचे गुणधम7 मनुष्याद्वारे कायमस्�रूपी प्रकट �ोतात �े जाणून, गुरुने आजारी लोकांना बरे 
केले, आंधळ्यांना दृष्टी दिदली, बवि�याdना श्र�ण केले, पांगळ्यांना पाय दिदले, अशा प्रकारे मान�ी मन आणिण 
शरीरा�र दै�ी मनाची �ैज्ञाविनक विPया प्रकाशात आणली. आणिण आत्मा आणिण मोक्ष बद्दल अमिधक चांगली 
समज देणे.

13.   9 : 17-24

तुम्�ी "तुझा दे� परमेश्वर ह्या�र पूण7 अंतःकरणाने, पूण7 जिज�ाने � पूण7 मनाने प्रीवित करा" का? या आजे्ञत बरेच 
का�ी समावि�ष्ट आ�े, अगदी स�7 के�ळ भौवितक सं�ेदना, स्न�े आणिण उपासना यांचे समप7ण. �ा ख्रिIश्चन 
धमा7चा एल डोराडो आ�े. यात जी�नाचे वि�ज्ञान समावि�ष्ट आ�े, आणिण के�ळ आत्म्याचे दै�ी विनयंत्रण 
ओळखते, ज्यामर्ध्याये आत्मा आपला स्�ामी आ�े, आणिण भौवितक ज्ञान आणिण मान�ाला स्थान ना�ी.
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14.   273 : 18 फक्त

आत्म्याद्वारे शालिसत असताना मनुष्य सुसं�ादी असतो.

दैविनक कत7व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ7ना

दररोज प्राथ7ना करणे �े या चच7मधील प्रत्येक सदस्याचे कत7व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामर्ध्याये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्�ा�े आणिण माझ्यापासून स�7 पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स�7 मान�जातीचे स्ने� समृ{ करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच7 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

�ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच7च्या सदस्यांच्या �ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रिIश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामर्ध्याये. या चच7मधील सदस्यांनी
दररोज स�7 प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा7ने  प्रभावि�त  �ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ7ना
करा�ी.

चच7 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत7व्याची सतक7 ता

आPमक मानलिसक सूचनेवि�रू{  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल7क्ष करणे �े या चच7मधील प्रत्येक सदस्याचे कत7व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय �ोईल.

चच7 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________
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