
रवि��ारचा बायबल पाठ, जाने�ारी 9, 2022
पृष्ठ 1

वि�षय — संस्कार

रवि��ारी जाने�ारी 9, 2022

वि�षय — संस्कार

सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंवि�ता 40 : 8

"माझ्या दे�ा, तुझे मानस परू्ण" करण्यात मला आनंद आ�े मी तुझी शि&क�र्ण अभ्यासली आ�े."

उत्तरदायी �ाचन: स्तोत्रसंवि�ता 119 : 1-7

1 ध्द आयुष्य जगर्णारे लोक सुखी आ�ेत. ते लोक परमेश्वराची शि&क�र्ण पाळतात.
2 जे लोक परमेश्वराचा करार पाळतात ते सुखी आ�ेत. ते परमेश्वराच्या आज्ञा मानापासून पाळतात.
3 ते लोक �ाईट गोष्टी करीत ना�ीत. ते परमेश्वराच्या आज्ञा पाळतात.
4 परमेश्वरा, तू आम्�ाला तुझ्या आज्ञा दिदल्यास आणिर्ण त्या आज्ञा पूर्ण"पर्णे पाळायला तू आम्�ाला 

सांविगतलेस.
5 परमेश्वरा, मी जर ने�मी तुझे विनयम पाळले.
6 तर मी जेव्�ा तुझ्या आज्ञांचा अभ्यास करीन तेव्�ा मला कधी�ी लाज �ाटर्णार ना�ी.
7 मी जेव्�ा तुझा चांगलुपर्णा आणिर्ण न्यायीपर्णा यांचा अभ्यास करीन तेव्�ा मी तुला खरोखरच मान 

देईन.

धडा उपदे&

बायबल पासून

1. अन�ुाद 30 : 6, 9 (से 1st ,), 10, 11

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि@ल्ड ख्रिBश्चन सायन्स चच"ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विHस्टिस्टकल कोटे&न्स आणिर्ण ख्रिBश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Hप्चस"मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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6 तुमचा दे� परमेश्वर तमु्�ाला � तमुच्या पू�"जांना आपल्याकडे �ळ�ील आणिर्ण त्याच्या�र तुम्�ी मन:पू�"क
प्रेम कराल � सुखाने जगाल.

9 मी तुम्�ाला स�" काया"त य& देईल.
10 पर्ण तुम्�ी तुमचा दे� परमेश्वर ह्याने सांविगतल्याप्रमार्णे आचरर्ण ठे�ले पावि�जे. विनयम&ास्त्रातील ग्रंथात 

सांविगतलेल्या आज्ञा � विनयम यांचे कसो&ीने पालन केले पावि�जे. संपूर्ण" अंत:करर्णाने � संपूर्ण" जी�ाने 
तुमचा दे� परमेश्वर ह्याला अनुसरले पावि�जे. तर तुमचे कल्यार्ण �ोईल.

11 जी आज्ञा मी आता तमु्�ांला देत आ�े ती पाळायला @ार&ी अ�घड ना�ी. ती तुमच्या आ�ाक्याबा�ेर 
ना�ी.

2. 2 इवित�ास 34 : 1 (से ,), 2 (से 2nd ,), 8 (दुरुस्ती पाठ�ले), 8 (से  दुरुस्ती), 14 
(वि�ल्कीया), 16 (से 1st ,), 19, 22 (से 3rd ,), 23 (से 1st ,), 26 (म्�र्णून), 27,
29, 30 (से 1st ,), 30 (आणिर्ण त्याने �ाचले)-32, 33 (आणिर्ण स�")

1 &ीया राजा झाला तेव्�ा आठ �षाXचा �ोता. त्याने यरु&लेममध्ये एकतीस �षY राज्य केले.
2 त्याने �त"न योग्य प्रकारचे �ोते. परमेश्वराची त्याच्या कडून ज&ी अपेक्षा �ोती तसेच तो �ागला. आपला

पू�"ज दा�ीद याच्याप्रामार्णे त्याने सत्कृत्ये केली.
8 यो&ीयाने राज्याची सूत्रे �ाती घेतल्याच्या अठराव्या �ष^...  परमेश्वराचे यहूदा आणिर्ण मंदिदर यांच्या 

&ुध्दीकरर्णासाठी मदंिदराच्या डागडुजीचे �े काम यो&ीयाने अंगा�र घेतले.
14 वि�ल्कीया या याजकाला मो&ेमा@" त आलेला विनयम&ास्त्राचा ग्रंथ सापडला.
16 &ा@ानने तो यो&ीयाकडे आर्णला.
19 तो &ास्त्रग्रंथ ऐकत असता राजा यो&ीयाने उदे्वगाने कपडे @ाडले.
22 वि�ल्कीया आणिर्ण राजाचे से�क हुल्दा या संदेष्टीकडे गेले. 
23 हुल्दा त्यांना म्�र्णाली:
26 ... यहूदाचा राजा यो&ीया याला सांग. त्यानेच तुला माझ्याकडे पाठ�ले आ�े की तू नुकतेच जे ऐकलेस

त्यावि�षयी इस्राएलाचा परमेश्वर दे� म्�र्णतो:
27 यो&ीया, पश्चात्तापाने तू माझ्यापुढे वि�नम्र झालास. खेदाने आपले कपडे @ाडलेस. तू रडलास. तू मदृू 

अंत:करर्णाचा असल्यामुळे
29 तेव्�ा राजा यो&ीयाने यहूदा आणिर्ण यरु&लेममधील स�" �डीलधाऱ्यांना भेटीसाठी एकत्र बोला�ले.
30 राजा परमेश्वराच्या मदंिदरात गेला ... परमेश्वराच्या मंदिदरात सापडलेल्या कराराच्या ग्रंथातील स�" �चने 

तेथे राजाने त्यांना �ाचून दाख�ली.
31 मग राजा उभा रावि�ला. त्याने परमेश्वरा&ी करार केला. परमेश्वराला अनुसरायचे, त्याचे आज्ञा, विनयम 

आणिर्ण वि�धी पाळायचे त्याने कबूल केले. �े स�" त्याने मन:पू�"क करायचे मान्य केले. विनयम&ास्त्रातील 
�चनांप्रमार्णे �ागायचे कबूल केले.

32 मग त्याने यरु&लेम आणिर्ण बन्यामिमन मधील लोकांना �ी या करारपालनात सामील करुन घेतले. 
यरु&लेमचे लोक आपल्या पू�"चांच्या दे�ाचा कारार पाळू लागले.

33 आणिर्ण यो&ीया जिज�ंत असेपयXत लोक आपल्या पू�"जांचा दे� परमेश्वर याचीच उपासना करत �ोते.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि@ल्ड ख्रिBश्चन सायन्स चच"ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विHस्टिस्टकल कोटे&न्स आणिर्ण ख्रिBश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Hप्चस"मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.



रवि��ारचा बायबल पाठ, जाने�ारी 9, 2022
पृष्ठ 3

वि�षय — संस्कार

3. मत्तय 15: 1

1 तेव्�ा यरू&लेमाहून का�ी परू&ी � विनयम&ास्त्राचे शि&क्षक ये&ूकडे आले � म्�र्णाले.

4. माक"  7 : 5 (का)-8

5 तुझे शि&ष्य �ाड�मिडलांच्या रुढी का पाळत ना�ीत �ात न धुता का जे�तात?
6 ये&ू त्यांना म्�र्णाला, य&याने जेव्�ा तुम्�ा ढोंगी लोकांवि�षयी भवि�ष्य केले तेव्�ा त्याचे बरोबरच �ोते. 

य&या शिलवि�तो, �े लोक ओठांनी माझा सन्मान करतात परंतु त्याची अंत:करर्णे माझ्यापासून दूर आ�ेत,
7 ते व्यथ" माझी उपासना करतात कारर्ण ते लोकांना &ास्त्र म्�र्णून जे शि&कवि�तात ते मनुष्यांनी केलेले 

विनयम असतात.
8 तुम्�ी दे�ाच्या आज्ञा पाळत ना�ी, तर आता तमु्�ी मनषु्याची शि&क�र्ण पाळता आ�ात.

5. माक"  12: 28-34

28 त्यानंतर एका विनयम&ास्त्राच्या शि&क्षकाने त्यांना �ाद घातलाना ऐकले. ये&ूने त्यांना विकती चांगल्या 
प्रकारे उत्तर दिदले ते पावि�ले. तेव्�ा त्याने वि�चारले, स�" आज्ञांत म�त्त्�ची पावि�ली आज्ञा कोर्णती?

29 ये&ूने उत्तर दिदले, पवि�ली म�त्त्�ाची आज्ञा �ी, �े इस्त्राएला, ऐक, आपला प्रभु दे� अनन्य आ�े.
30 तू आपला दे� जो तुझा प्रभु आ�े, त्याज�र संपूर्ण" अत:करर्णाने, संपूर्ण" जिज�ाने, संपूर्ण" मनाने आणिर्ण 

संपूर्ण" &क्तीने प्रीवित कर.
31 दुसरी आज्ञा �ी आ�े, ज&ी आपर्णां�र त&ी आपल्या &ेजाऱ्या�र प्रीवित कर. यापके्षा दुसरी कोर्णती�ी 

आज्ञा मोठी ना�ी.
32 तो मनषु्य उत्तरला, दे� एकच आ�े, गुरूजी, आणिर्ण त्याच्याशि&�ाय कोर्णी�ी ना�ी असे आपर्ण म्�र्णता 

ते योग्य बोललात.
33 त्याच्या�र पूर्ण" अंत:करर्णाने, पूर्ण" समजुतीने, पूर्ण" &क्तीने आणिर्ण ज&ी आपर्णार त&ी आपल्या 

&ेजाऱ्या�र प्रीवित करर्णे �े स�" यज्ञ � अप"र्णे, जी आपर्णास करण्याची आज्ञा दिदली आ�े, त्यापेक्षा�ी 
अमिधक म�त्त्�ाचे आ�े.

34 ये&ूने पावि�ले की, त्या मनुष्याने &�ार्णपर्णाने उत्तर दिदले आ�े. तेव्�ा तो त्याला म्�र्णाला, तू दे�ाच्या 
राज्यापासून दूर ना�ीस. त्यांनतर त्याला प्रश्न वि�चारण्याचे धाडस कोर्णी केले ना�ी.

6. यो�ान 5 : 39

39 तुम्�ी &ास्त्राचा काळजीपू�"क अभ्यास करता. त्या &ास्त्राच्या द्वारे आपल्याला अनंतकाळचे जी�न 
मिमळते, असे तमु्�ांला �ाटते, तेच &ास्त्र माझ्यावि�षयी सांगते!

7. इवि@सकरांस 1: 3, 4, 12, 13

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनवि@ल्ड ख्रिBश्चन सायन्स चच"ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलवि�लेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विHस्टिस्टकल कोटे&न्स आणिर्ण ख्रिBश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Hप्चस"मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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3 आपल्या प्रभु ये&ू ख्रिBस्ताचा दे� � विपता धन्य�ादिदत असो. त्याने स्�ग"राज्यातील प्रत्येक आध्यात्मित्मक 
आ&ी�ा"द देऊन आम्�ांला ख्रिBस्तामध्ये आ&ी�ा"दिदत केले आ�े.

4 ख्रिBस्तामध्ये दे�ाने आम्�ांला जग विनमा"र्ण �ोण्यापू�^ त्याच्या आमच्या�रिरल प्रेमामुळे त्याच्यासमोर आम्�ी
विनदuष � पवि�त्र असा�े म्�र्णून विन�डले आ�े.

12 यासाठी की, ज्या आम्�ी ख्रिBस्ता�र अगोदरच आ&ा ठे�ली �ोती, त्या आम्�ांकडून त्याच्या गौर�ाची 
स्तुवित व्�ा�ी.

13 ख्रिBस्ताद्वारे तमु्�ीसुद्धा जेव्�ा सत्याची म्�र्णजे तुमच्या तारर्णाची सु�ाता" ऐकली आणिर्ण ख्रिBस्ता�र वि�श्वास 
ठे�ला, तेव्�ा पवि�त्र आत्म्याच्या अणिभ�चनाचा दे�ाने तुम्�ां�र शि&क्का मारला.

वि�ज्ञान आणिर्ण आरोग्य

1. 496 : 6 (ख्रिBश्चन वि�ज्ञान मध्ये)-8

…ख्रिBश्चन वि�ज्ञानात, पवि�ले कत"व्य म्�र्णजे दे�ाची आज्ञा पाळर्णे, एक मन असर्णे आणिर्ण दुसऱ्या�र 
स्�तःसारखे प्रमे करर्णे.

2. 9 : 5-16

स�" प्राथ"नेची परीक्षा या प्रश्नांच्या उत्तरामध्ये आ�े: �े वि�चारल्यामुळे आपर्ण आपल्या &ेजाऱ्या�र अमिधक पे्रम 
करतो का? आपल्या प्राथ"नेत सातत्यपूर्ण" राहून आपर्ण आपल्या वि�नंत्या प्रामाणिर्णकपर्णाचा पुरा�ा देत 
नसताना�ी, का�ीतरी चांगल्यासाठी प्राथ"ना केल्याबद्दल समाधानी �ोऊन आपर्ण जुना स्�ाथ" साधतो का? जर 
स्�ाथ^पर्णाने दयाळूपर्णाला स्थान दिदले असेल तर आपर्ण आपल्या &ेजाऱ्याचा विनःस्�ाथ"पर्णे वि�चार करू आणिर्ण 
जे आपल्याला &ाप देतात त्यांना आ&ी�ा"द देऊ; परंतु आपर्ण �े म�ान कत"व्य के�ळ वि�चारून पूर्ण" करू 
&कत ना�ी. आपर्ण आपल्या आ&ा आणिर्ण वि�श्वासाच्या @ळाचा आनंद घेण्यापू�^ एक Hॉस उचलला पावि�जे.

3. 239 : 13-32

ख्रिBश्चन वि�ज्ञानाचा &ब्द &ास्त्र�चनीय आ�े: "दुष्टांनी दुष्टपर्णाने जगर्णे थांब�ा�े. त्यांनी �ाईट वि�चार 
सोडून द्या�े. त्यांनी परमेश्वराला &रर्ण या�े."

आपली प्रगती तपासण्यासाठी आपर्ण �े शि&कले पावि�जे की आपले स्ने� कुठे आ�ेत आणिर्ण आपर्ण कोर्णाला
दे� मानतो आणिर्ण त्याचे पालन करतो. जर दै�ी प्रेम आपल्यासाठी ज�ळचे, विप्रय आणिर्ण अमिधक �ास्तवि�क 
�ोत असेल, तर पदाथ" आत्म्याला अधीन �ोत आ�े. आपर्ण ज्या �स्तूंचा पाठपुरा�ा करतो आणिर्ण आपर्ण 
जो आत्मा प्रकट करतो ते आपला दृविष्टकोन प्रकट करतात आणिर्ण आपर्ण काय जिजंकत आ�ोत �े द&"वि�तात.
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नश्वर मन �े मान�ी �ेतूंचे मान्य आसन आ�े. ते भौवितक संकल्पना तयार करते आणिर्ण &रीराच्या प्रत्येक 
वि�संगत कृतीची विनर्मिमंती करते. दै�ी मनातून कृती झाली तर कृती सुसं�ादी असते. जर ते चुकीच्या नश्वर 
मनातून आले असेल तर ते वि�संगत आ�े आणिर्ण पाप, आजार आणिर्ण मृत्यूमध्ये समाप्त �ोते. ते दोन वि�रुद्ध 
स्रोत कधी�ी झरे किकं�ा प्र�ा�ात मिमसळत ना�ीत. परिरपूर्ण" मन परिरपूर्ण"ता पुढे पाठ�ते, कारर्ण दे� मन आ�े.
अपूर्ण" नश्वर मन स्�तःचे साम्य पुढे पाठ�ते, ज्याबद्दल ज्ञानी मनषु्य म्�र्णाला, "स�" व्यथ" आ�े."

4. 9 : 17-21 (से 1st .), 25-4

तुम्�ी "तुझा दे� परमेश्वर ह्या�र पूर्ण" अंतःकरर्णाने, पूर्ण" जिज�ाने � पूर्ण" मनाने प्रीवित करा" का? या आजे्ञत बरेच
का�ी समावि�ष्ट आ�े, अगदी स�" के�ळ भौवितक सं�ेदना, स्न�े आणिर्ण उपासना यांचे समप"र्ण.

तुम्�ी ख्रिBस्तासाठी, सत्यासाठी स�" का�ी सोडण्यास तयार आ�ात आणिर्ण म्�र्णून पापी लोकांमध्ये गर्णले 
जाण्यास तयार आ�ात का? ना�ी! तुम्�ाला �ा किबंदू गाठायचा आ�े का? ना�ी! मग त्याबद्दल लांबलचक 
प्राथ"ना का करायच्या आणिर्ण ख्रिBस्ती व्�ायला का वि�चारायचे, कारर्ण तुम्�ाला आमच्या विप्रय स्�ामीच्या 
पा�ला�र पाऊल ठे�ण्याची प�ा" ना�ी? जर त्याच्या उदा�रर्णाचे अनुसरर्ण करण्यास तयार नसाल, तर आपर्ण
त्याच्या स्�भा�ाचे भागीदार व्�ा�े अ&ी ओठांनी प्राथ"ना का करा�ी? सातत्यपूर्ण" प्राथ"ना म्�र्णजे बरोबर 
करण्याची इच्छा. प्राथ"नेचा अथ" असा आ�े की आपल्याला चालण्याची इच्छा आ�े आणिर्ण आपल्याला ते प्राप्त 
�ोईल विततके प्रका&ात चालत राहू, जरी रक्तस्त्रा� पा�लांनी, आणिर्ण धीराने परमेश्वराची �ाट पा�त रावि�ल्यास,
आपर्ण आपल्या �ास्तवि�क इच्छा त्याच्याकडून पुरस्कृत करण्यासाठी सोडू.

5. 256 : 19-23

आपल्या आज्ञापालनाची मागर्णी करर्णारा कोर्ण आ�े? जो, पवि�त्र &ास्त्राच्या भाषेत, "स्�गा"तील सैन्यात 
आणिर्ण पथृ्�ी�रील रवि��ा&ांमध्ये त्याच्या इच्छेनुसार करतो; आणिर्ण कोर्णी�ी त्याचा �ात रोखू &कत ना�ी, 
किकं�ा त्याला म्�र्णू &कत ना�ी, तू काय करतोस?"

6. 184 :12-18

सत्य, जी�न आणिर्ण प्रेम या मार्णसाच्या एकमे� न्याय्य आणिर्ण &ाश्वत मागण्या आ�ेत आणिर्ण त्या 
आध्यात्मित्मक कायदेकता" आ�ेत, दै�ी विनयमांद्वारे आज्ञाधारकतेची अंमलबजा�र्णी करतात.

दै�ी बुजिद्धमत्तेद्वारे विनयंवित्रत, मनषु्य सुसं�ादी आणिर्ण &ाश्वत आ�े. जे का�ी खोट्या वि�श्वासाने चाल�ले 
जाते ते बेताल आणिर्ण नश्वर आ�े.

7. 375 : 11-20
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ख्रिBश्चन &ास्त्रज्ञ दाख�तात की दै�ी मन बरे करते, तर संमो�नतज्ञ त्याच्या�र विनयंत्रर्ण ठे�ण्यासाठी त्याच्या 
व्यशिक्तमत्त्�ाच्या रुग्र्णाला काढून टाकतो. कोर्णत्या�ी व्यक्तीला त्याची मानशिसकता कोर्णत्या�ी मानशिसक 
स्�ैराचार किकं�ा कुप्रथेला देऊन त्याचा @ायदा �ोत ना�ी. स�" अ�ैज्ञाविनक मानशिसक प्रथा चुकीच्या आणिर्ण 
&क्ती�ीन आ�ेत आणिर्ण त्या समजून घेतल्या पावि�जेत आणिर्ण त्यामुळे विनष्@ळ ठरल्या पावि�जेत. खरा ख्रिBश्चन 
&ास्त्रज्ञ त्याच्या रुग्र्णाच्या मानशिसक आणिर्ण नैवितक सामथ्या"त भर घालत आ�े आणिर्ण त्याच्या रुग्र्णाची 
आध्यात्मित्मकता �ाढ�त आ�े आणिर्ण त्याला दै�ी पे्रमाद्वारे &ारीरिरकरिरत्या पुनसXचवियत करत आ�े.

8. 381 : 8-12, 15-4

का�ी कशिथत कायद्याचे उल्लंघन करताना, तमु्�ी म्�र्णता की धोका आ�े. �ी भीती धोका आ�े आणिर्ण &ारीरिरक
प्रभा�ांना  प्ररेिरत  करते.  नवैितक  किकं�ा  अध्यात्मित्मक  विनयमाशि&�ाय  इतर  कोर्णत्या�ी  गोष्टीचा  भंग  केल्याचा
आपल्याला �ास्तवि�क त्रास �ोत ना�ी. … दे� कायदा विनमा"ता आ�े, परंतु तो रानटी संवि�तेचा लेखक ना�ी.
अमया"द जी�न आणिर्ण प्रेमात, कोर्णता�ी आजार, पाप किकं�ा मृत्यू ना�ी आणिर्ण पवि�त्र &ास्त्र घोविषत करतात की
आपर्ण जगतो, �लतो आणिर्ण असीम दे�ामध्ये आपले अत्मिस्तत्� आ�े.

नश्वर मनाच्या कायद्यांचा कमी वि�चार करा, आणिर्ण आपर्ण ल�करच मनुष्याच्या दे�ाने दिदलेले प्रभुत्� समजून
घ्याल.  आरोग्या&ी  संबंमिधत मान�ी  शिसद्धांतांमधून बा�ेर  पडण्याचा  तमुचा  माग"  तुम्�ाला  समजला  पावि�जे,
अन्यथा तमु्�ी का�ी आजारांपासून पूर्ण"पर्णे मकु्त आ�ात या�र तमुचा वि�श्वास बसर्णार ना�ी. मन �े पदाथा"त
ना�ी  �े  समजून  घेतल्याशि&�ाय  मार्णसाचे  सुसं�ाद  आणिर्ण  अमरत्�  कधी�ी  पो�ोचर्णार  ना�ी.  चला
आजारपर्णाला एक विनयमबाह्य म्�र्णून �द्दपार करू या, आणिर्ण &ाश्वत सुसं�ादाच्या विनयमाचे पालन करूया -
दे�ाचा विनयम. अन्यायकारक शि&क्षा रद्द करर्णे �ा मनुष्याचा नवैितक अमिधकार आ�े, जे दै�ी अमिधकाराने कधी�ी
दिदलेले ना�ी.

ख्रिBस्त ये&ूने आरोग्याच्या भौवितक विनयमांच्या उल्लंघनासाठी दंड ठोठा�र्णारी चूक रद्द केली;  त्याने पदाथा"चे
कशिथत विनयम रद्द  केले,  आत्म्याच्या  सामंजस्याला  वि�रोध  केला,  दै�ी  अमिधकाराचा  अभा�  आणिर्ण त्यांच्या
मंजुरीसाठी के�ळ मान�ी मान्यता आ�े.

9. 307 : 25 (दिदव्य)-30

दै�ी मन �ा मनुष्याचा आत्मा आ�े आणिर्ण मनुष्याला स�" गोष्टीं�र प्रभुत्� देतो. मनषु्याला भौवितक 
आधारा�र विनमा"र्ण केले गेले ना�ी, किकं�ा भौवितक विनयमांचे पालन करण्यास सांविगतले गेले ना�ी जे 
आत्म्याने कधी�ी केले ना�ी; त्याचा प्रांत आध्यात्मित्मक विनयमांमध्ये, मनाच्या उच्च कायद्यामध्ये आ�े.

10.   311 : 22-25

जेव्�ा मान�तेला �े वि�ज्ञान समजेल, तेव्�ा तो मनुष्यासाठी जी�नाचा विनयम बनेल, - अगदी आत्म्याचा उच्च 
विनयम, जो सामंजस्य आणिर्ण अमरत्�ाद्वारे भौवितक अथाX�र वि�जय मिमळ�तो.
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11.   497 : 24(आणिर्ण)-27

आणिर्ण आम्�ी जागृत रा�ण्याचे �चन देतो, आणिर्ण ते मन आमच्यामध्ये असा�े जे ख्रिBस्त ये&ूमध्ये देखील �ोते; 
जसे आपर्ण इतरां&ी �ागू इच्छिच्छतो तसे ते आपल्या&ी करा�े; आणिर्ण दयाळू, न्यायी आणिर्ण &ुद्ध असर्णे.

दैविनक कत"व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ"ना

दररोज प्राथ"ना करर्णे �े या चच"मधील प्रत्येक सदस्याचे कत"व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिर्ण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्�ा�े आणिर्ण माझ्यापासून स�" पापां�र राज्य करु द्या; आणिर्ण
तुझे &ब्द स�" मान�जातीचे स्ने� समृद्ध करु आणिर्ण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

�ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच"च्या सदस्यांच्या �ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने मार्णसा�र राज्य करते; आणिर्ण एक ख्रिBश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दान&ूरपर्णा आणिर्ण क्षमा यामध्ये. या चच"मधील सदस्यांनी
दररोज स�" प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदे&नातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा"ने  प्रभावि�त  �ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ"ना
करा�ी.

चच" मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत"व्याची सतक" ता

आHमक मानशिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करर्णे,  आणिर्ण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिर्ण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरर्णे किकं�ा दुल"क्ष करर्णे �े या चच"मधील प्रत्येक सदस्याचे कत"व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय �ोईल.

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

_____________________
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विHस्टिस्टकल कोटे&न्स आणिर्ण ख्रिBश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Hप्चस"मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.


