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सोनेरी मजकूर:  नीवि�सूत्रे 15: 8

"दुष्ट माणसे ज्या गोष्टी अप$ण कर�ा� त्या परमेश्वराला आ�ड� नाही�. पण परमेश्वर चांगल्या माणसाची प्रार्थ$ना
ऐकून आनदंी हो�ो."

उत्तरदायी �ाचन: स्�ोत्रसंविह�ा 51: 10-12, 15-17

10 दे�ा माझ्या� पवि�त्र ह्दय विनमा$ण कर. माझा आत्मा पनु्हा बलशाली कर.
11 मला दूर लोटू नकोस आणिण �ुझा पवि�त्र आत्मा माझ्या�ून काढून घेऊ नकोस.
12 मी �ुझ्या मद�ीमुळे आनंदी झालो, मला पुन्हा �ुझा आनंद दे, माझा आत्मा सबळ कर आणिण 

�ुझ्या आज्ञा पाळणारा कर.
15 प्रभु, मी माझे �ोंड उघडीन आणिण �ुझे गुणगान करीन.
16 �ुला बळी नको आहे�. �ुला नको असणारे बळी मी देणार नाही.
17 दे�ाला ह�ी असलेला बळी म्हणजे वि�दीण$ झालेला आत्मा होय. दे�ा, �ू चिचरडले गेलेल्या आणिण 

वि�दीण$ झालेल्या ह्दयाकडे पाठ विCर�णार नाहीस.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. मीखा 6 : 6-8

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविCल्ड ख्रिHश्चन सायन्स चच$ने �यार केला हो�ा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Oप्चस$मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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6 परमेश्वराला भेटायला ये�ाना मी काय आणले पाविहजे? स्�गा$�ील परमेश्वरापुढे न�मस्�क हो�ाना मी 
काय केले पाविहजे? होमाप$णे � एक �षा$चे �ासरु घेऊन मी परमेश्वरापुढे या�े का?

7 1,000 मेंढे � 10,000 �ेलाच्या नद्या यांनी परमेश्वर प्रसन्न होईल का? माझ्या पापांची किकंम� म्हणून 
मी माझे पविहले अपत्य द्या�े का? माझ्या पोटच्या पोराला माझ्या पापांची किकंम� चुक�ी करण्याकरिर�ा 
द्या�े का?

8 हे माणसा, चांगुलपणा म्हणजे काय हे परमेश्वराने �ुला सांविग�ले. परमेश्वर �ुमच्याकडून पुढील गोष्टींची
अपेक्षा कर�ो. दुसऱ्यांशी न्यायाने �ागा. दया � विनष्ठा ह्या�र प्रेम करा. �ुमच्या परमेश्वरापुढे नम्र होऊन 
राहा.

2. 1 राजे 8 : 1 (सोलोमन जमला)-11

1 इस्राएलमधील सगळी �डीलधारी मडंळी,. स�$ घराण्यांचे प्रमुख आणिण कुटंुबा�ील मुख्य यांना राजा 
शलमोनाने आपल्याबरोबर यरुशलेम येरे्थ यायला सांविग�ले. दा�ीद नगरा�ून करारकोश मदंिदरा� 
आणण्यासाठी त्यांना त्याने बोला�ले.

2 �ेव्हा इस्राएलाची स�$ मडंळी एकत्र आली. �ेव्हा एर्थानीम हा �षा$चा सा��ा माविहना चालू हो�ा आणिण
�े दिद�स मडंपाचा सण ह्या वि�शेष उत्स�ाचे हो�े.

3 इस्राएलची स�$ �डीलधारी मंडळी एकत्र जमली. मग याजकांनी परमेश्वराचा पवि�त्र करारकोश 
उचलला.

4 त्याबरोबरच सभामंडप आणिण वि�र्थली स�$ पवि�त्र उपकरणेही त्यांनी घे�ली. या कामा� याजकांना 
ले�ींनी मद� केली.

5 राजा शलमोन � इस्राएलचे स�$ लोक करार कोशाच्या समोर आले. �ेरे्थ त्यांनी अनेक बळी अप$ण 
केले. �ेरे्थ त्यांनी इ�की गुरे मेंढरे अर्पिपंली की त्यांची मोजदाद कर�ा येणे शक्य नव्ह�े.

6 मद याजकांनी परमेश्वराचा �ो करारकोश योग्य जागी ठे�ला. मंदिदरा�ील अवि�पवि�त्र गाभाऱ्याच्या आ� 
करुबांच्या पंखाखाली �ो ठे�ला.

7 करुबांचे पंख पवि�त्र करारकोशा�र पसरलेले हो�े. पवि�त्र कोश आणिण त्याचे दाडें पंखांनी झाकलेले 
हो�े.

8 हे दाडें इ�के लांब हो�े की अवि�पवि�त्र गाभाऱ्यापुढच्या भागा� उभे राहणाऱ्यालाही त्यांची टोके दिदस�.
बाहेरुन पाहणाऱ्याला मात्र �ी दिदस� नस�. हे दाडें अजूनही �ेरे्थ आहे�.

9 करारकोशाच्या आ�ा दोन लिशलालेख हो�े. होरेब येरे्थ मोशेने हे पटेीच्या आ�ा ठे�ले हो�े. इस्राएली 
लोक चिमसर देशा�ून बाहेर पडल्या�र होरेब या दिठकाणी परमेश्वराने त्यांच्याबरोबर करार केला हो�ा.

10 अवि�पवि�त्र गाभाऱ्या�हा पवि�त्र करारकोश ठे�ल्या�र याजक �ेरू्थन बाहेर पडले. त्याबरोबर मदंिदर 
मेघाने व्यापले.

11 परमेश्वराच्या �ेजाने मदंिदर भरुन गेल्यामुळे याजकांना आपले काम चालू ठे��ा येईना.
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3. रोमकरांस 12 : 1, 2 

1 म्हणून बंधूनो, दे�ाच्या दयेमुळे मी �मु्हांला वि�नवि��ो की, �ुमची शरीरे दे�ाला सं�ोष देणारा जिज�ं� यज्ञ 
अशी अप$ण करा. ही �ुमची आध्यात्मित्मक से�ा आहे.

2 आणिण यापुढे या जगाच्या आदशा$प्रमाणे आचरण करु नका, त्याऐ�जी �ुमच्या मनाच्या न�ीनपणामुळे 
�ुमचा बदल होऊ द्या. यासाठी की दे�ाची पूण$ आणिण त्याला आनदं देणारी उत्तम इच्छा काय आहे हे 
�मु्हांला कळा�े � वि�चा �ुम्ही स्�ीकार करा�ा.

4. मत्तय 26 : 17-20, 26-29 

17 बेखमीर भाकारीच्या सणाच्या पविहल्या दिद�शी येशूचे लिशष्य त्याच्याकडे आले. �े म्हणाले, �ल्हांडण 
सणाच्या जे�णाची स�$ �यारी आम्ही करणार आहो�. �ल्हांडण सणाचे जे�ण कोठे करा�े अशी �ुमची
इच्छा आहे?

18 येशू म्हणाला, ज्याला मी ओळख�ो अशा त्या माणसाकडे खेड्या� जा आणिण त्याला म्हणा, गुरूजी 
म्हण�ा�: माझी �ेळ ज�ळ आली आहे. �ुझ्या घरी मी माझ्या लिशष्यांसह �ल्हांडण सण साजरा करणार
आहे.

19 येशूने जे सावंिग�ले हो�े �े त्याच्या लिशष्यांनी केले आणिण त्यांनी �ल्हांडण सणाचे जे�ण �यार केले.
20 संध्याकाळ झाल्या�र येशू आपल्या लिशष्यांबरोबर मेजाशी जे�ा�यास बसला.
26 �े जे�ण करी� अस�ाना येशूने भाकर घे�ली. वि�च्याबद्दल दे�ाचे उपकार मानले. आणिण �ी मोडली. 

त्याने �ी भाकर आपल्या लिशष्यांना दिदली. �ो म्हणाला, हे घ्या आणी खा. हे माझे शरीर आहे.
27 न�ंर येशूने द्राक्षारसाचा प्याला घे�ला. त्याबद्दल दे�ाचे उपकार मानले आणिण �ो लिशष्यांना दिदला. येशू 

म्हणाला, �मु्ही स�ाtनी या�ील प्या�े. कारण हे माझे रक्त आहे,
28 हे न�ा करार प्रस्र्थाविप� कर�े. �े पुष्कळ लोकांकरिर�ा ओ�ले जा� आहे. यासाठी की त्यांच्या पापांची 

क्षमा व्हा�ी.
29 मी �ुम्हांला सांग�ो: माझ्या विपत्याच्या राज्या� आपण स�$ एकत्र येईपयt� मी न�ा द्राक्षारस विपणार 

नाही.

5. योहान 19 : 1, 16-18 

1 मग विपला�ाने येशूला नेऊन Cटके मारण्याची आज्ञा दिदली.
16 मग त्याने त्याला �धस्�ंभी ख्रिखळण्यासाठी त्यांच्या हा�ी दिदले.मग लिशपायांनी येशूचा �ाबा घे�ला.
17 येशूने स्��:चा �धस्�ंभ �ाविहला. �ो बाहेर क�टीची जागा म्हटलेल्या दिठकाणी गेला. इब्री भाषे� त्याला 

गुलगरु्था म्हण�ा�.
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18 गुलगरु्था येरे्थ त्यांनी येशूला �धस्�ंभा�र ख्रिखळ्यांनी ठोकले. त्यांनी आणखी दोन मनषु्यांनासुद्वा 
�धस्�ंभा�र ख्रिखळले. त्या दोघांना त्यांनी येशूच्या दोन्ही बाजंूना ख्रिखळले � मध्ये येशूला ख्रिखळले.

6. योहान 20 : 1, 16, 17

1 मग रवि��ारी सकाळी अगदी पहाटे मरीया मग्दलिलया र्थडग्याकडे आली आणिण र्थडग्या�रून धोंड 
काढलेली आहे असे वि�ला आढळले.

16 येशू वि�ला म्हणाला, मरीये �ी त्याच्याडे �ळाली आणिण अरेमी भाषे� मोठ्याने ओरडली, रब्बनी!
17 येशू वि�ला म्हणाला, माझ्याज�ळ येऊ नकोस, कारण मी अजून विपत्याकडे गेलो नाही, �र माझ्या 

भा�ांकडे जा आणिण त्यांना सांग: मी माझ्या विपत्याकडे � �मुच्या विपत्याकडे � माझ्या दे�ाकडे � �ुमच्या
दे�ाकडे जा� आहे.

7. योहान 21 : 1 (से ;), 15-17

1 न�ंर येशू त्याच्या लिशष्यांना पुन्हा दिदसला. �ो वि�बीया$ सरो�राज�ळ जे गालीला� हो�े त्या दिठकाणी 
दिदसला. हे अशा प्रकारे घडले:

15 मग जेव्हा त्यांनी खाणे संपवि�ले, येशू पेत्राला म्हणाला, योहानाच्या मुला, लिशमोना, �ू माझ्या�र या 
स�ा$पेक्षा अचिधक प्रीवि� कर�ोस काय? �ो म्हणाला, होय प्रभु, �मु्हांला माही� आहे की, मी �ुमच्या�र 
प्रीवि� कर�ो. येशू म्हणाला, माझ्या कोकरांना चार.

16 पुन्हा येशू म्हणाला, लिशमोना, योहानाच्या मुला, �ू खरोखर माझ्या�र प्रीवि� कर�ोस का? पते्राने उत्तर 
दिदले, होय प्रभु �मु्हांला माही� आहे की मी �ुमच्या�र प्रीवि� कर�ो. येशू म्हणाला, माझ्या मेढरांची 
काळजी घे.

17 वि�सऱ्या �ेळी �ो त्याला म्हणाला, लिशमोना, योहानाच्या मुला, �ू माझ्या�र प्रीवि� कर�ोस का? पते्र दु:खी
झाला कारण येशूने त्याला वि�सऱ्यादंा वि�चारले हो�े, ‘�ू माझ्या�र प्रीवि� कर�ोस का?’�ो म्हणाला, प्रभु, 
�मु्हांला स�$ गोष्टी माही� आहे�, �मु्हांला माही� आहे की, मी �ुमच्या�र प्रीवि� कर�ो.येशू म्हणाला, 
माझ्या मेंढरांना चार.

8. इब्री लोकांस 13 : 15 (द्या), 16

15 ... �र मग आपण येशूच्या द्वारे स्�ु�ीचा यज्ञ सा�त्याने करू या. म्हणजे त्याचे ना� आपल्या ओठांनी 
स�� घेऊ या

16 आणिण इ�रांसाठी चांगले �े करण्यास आणिण दानधम$ करण्यास वि�सरू नका. कारण अशा अप$णाने 
दे�ाला सं�ोष हो�ो.
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वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1.  241 : 19-22

स�$ भक्तीचा पदार्थ$ म्हणजे दै�ी प्रमेाचे प्रवि�किबंब आणिण प्रदश$न, आजार बरे करणे आणिण पाप नष्ट 
करणे. आमचे स्�ामी म्हणाले, "जर �ुमची माझ्या�र प्री�ी असेल �र माझ्या आज्ञा पाळा."

2.  25 : 3-12

रक्ताचे आध्यात्मित्मक सार त्याग आहे. येशूच्या आध्यात्मित्मक अप$णाची परिरणामकारक�ा मान�ी रक्ताच्या 
आपल्या सं�ेदनेद्वारे व्यक्त केली जाऊ शक�े त्यापेक्षा जास्� आहे. येशूचे भौवि�क रक् � पापापासून शुद्ध होण् 
यासाठी "शाविप� झाडा�र" साडंले गेले �ेव्हा �े त् याच् या विप�त् याच् या व् य�साया� दररोज जा� अस�ाना त् याच् 
या नसामंध् ये �ाह� अस�ाना �े अचिधक प्रभा�ी नव्ह�े. त्याचे खरे मांस आणिण रक्त त्याचे जी�न हो�े; आणिण �े 
खरोखरच त्याचे मांस खा�ा� आणिण त्याचे रक्त विप�ा�, जे त्या दिदव्य जी�ना� भाग घे�ा�.

3.  32 : 28-26

�ल्हांडण सण, जो येशूने त्याच्या �धस्�ंभा�र चढ�ण्याच्या आदल्या रात्री विनसान मविहन्या� आपल्या 
लिशष्यांसोब� खाल्ला, हा एक शोकाकुल प्रसंग हो�ा, दिद�साच्या शे�टी घे�लेले दुःखदायक रात्रीचे जे�ण, 
�ेजस्�ी कारकीद�च्या संचिधप्रकाशा�, सा�ल्या �ेगाने पड� होत्या; आणिण या रात्रीच्या जे�णाने येशूचे कम$कांड 
किकं�ा स�ल�ी कायमचे बंद केल्या.

त्याचे अनुयायी, दु: खी आणिण शां�, त्यांच्या मालकाच्या वि�श्वासघा�ाच्या �ेळेची अपेक्षा कर�, स्�ग�य मान्ना 
खा� हो�े, ज्याने सत्याच्या छळलेल्या अनुयायांना �ाळ�ंटा� खायला दिदले हो�े. त्यांची भाकर खरोखरच 
स्�गा$�ून खाली आली. हे आध्यात्मित्मक अत्मिस्�त्�ाचे महान सत्य हो�े, आजारी लोकांना बरे करणे आणिण त्रटुी दूर 
करणे. त्यांच्या स्�ामींनी हे स�$ आधी समजा�ून सांविग�ले हो�े आणिण आ�ा ही भाकर त्यांना खायला घाल� 
हो�ी. त्यांनी ही भाकरी घरोघरी नेली हो�ी, इ�रांना �ो मोडून (समजा�ून) दिदली हो�ी आणिण आ�ा �े स्��ःला 
दिदलासा दे� हो�े.

अध्यात्मित्मक अत्मिस्�त्�ाच्या या सत्यासाठी, त्यांचे गुरु किहंसाचार सहन करणार हो�े आणिण त्यांच्या दु:खाचा प्याला 
�ाहणार हो�े. त्याने त्यांना सोडले पाविहजे. सा�$कालिलक वि�जयाच्या महान गौर�ाने त्याच्या�र छाया पडली, 
त्याने आभार मानले आणिण म्हणाले, "�मु्ही स�$ प्या."
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जेव्हा त्याच्या�ील मान�ी घटक परमात्म्याशी संघष$ कर� हो�े �ेव्हा आमचे महान लिशक्षक म्हणाले: "माझी 
इच्छा नाही, परं�ु �ुझी इच्छा पूण$ हो!" - म्हणजे, माझ्यामध्ये देह नव्हे �र आत्म्याचे प्रवि�विनचिधत्� होऊ दे. ही 
आध्यात्मित्मक प्रेमाची न�ीन समज आहे. हे स�$ काही ख्रिHस्�ासाठी किकं�ा सत्यासाठी दे�े. �े आपल्या शत्रूंना 
आशी�ा$दिद� कर�े, आजारी लोकांना बरे कर�े, त्रटुी काढून टाक�े, मृ�ांना अपराध आणिण पापांपासून उठ��े 
आणिण गरीब, नम्र अं�ःकरणा�ील लोकांना सु�ा�ा$ सांग�े.

4.  34 : 29-2

आपल्या प्रभूचे शे�टचे रात्रीचे जे�ण आणिण त्याच्या लिशष्यांसोब� गॅलील समुद्राच्या विकनाऱ्या�रील आनंदी 
सभे� सकाळच्या �ेजस्�ी �ासामंध्ये त्याने घे�लेला शे�टचा आध्यात्मित्मक नाश्�ा या� विक�ी Cरक आहे! 
त्याची विनराशा �ैभ�ा� गेली हो�ी, आणिण त्याच्या लिशष्यांचे दु:ख पश्चात्तापा� गेले हो�े, - अं�ःकरणे लिशस्�बद्ध 
आणिण अणिभमानाने दटा�ले.

5.  35 : 10-19, 25-29

एका न�ीन प्रकाशाच्या पहाटे आपल्या प्रभूबरोबरची ही आध्यात्मित्मक भेट म्हणजे सकाळचे जे�ण जे 
ख्रिHश्चन शास्त्रज्ञ स्मरण कर�ा�. �े ख्रिHस्�ासमोर, सत्यापुढे न�मस्�क हो�ा�, त्याचे पुनरुत्र्थान होण्यासाठी 
आणिण शां�पणे दै�ी �त्त्�, प्रमेाशी सं�ाद साधण्यासाठी. �े त्यांच्या प्रभूचा मृत्यू�रचा वि�जय, मृत्यूनं�र 
देहा� त्याची परीक्षा, मान�ी परिरक्षेचे त्याचे उदाहरण, आणिण जेव्हा �ो भौवि�क दृष्टी�ून उठला �ेव्हा त्याचे 
आध्यात्मित्मक आणिण अंवि�म स्�गा$रोहण साजरे कर�ा�.

आमचा बास्टिप्�स्मा स�$ त्रटुींपासून शुद्धीकरण आहे.

आमचा युकेरिरस्ट म्हणजे एका दे�ाशी आध्यात्मित्मक सं�ाद. आमची भाकर, "जी स्�गा$�ून खाली ये�े," सत्य 
आहे. आमचा कप Oॉस आहे. आमची �ाइन प्रमेाची प्रेरणा आहे, मसुदा आमच्या मास्टरने प्याला आणिण 
त्याच्या अनुयायांची प्रशंसा केली.

6.  43 : 11-4

येशूचा शे�टचा पुरा�ा त्याच्या वि�द्यार्थ्यांयाtसाठी स��च्च,  स�ा$� खात्रीशीर,  स�ा$� Cायदेशीर हो�ा.  Oूर छळ
करणाऱ्यांची  बदनामी,  देशद्रोह  आणिण  त्याच्या  वि�श्वासघा�  करणाऱ्याची  आत्महत्या,  दै�ी  पे्रमाने  त्या
माणसाच्या गौर�ासाठी आणिण दे�ाच्या खऱ्या कल्पनेला खोडून काढले हो�े,  ज्याची येशूच्या छळकत्याtनी
र्थट्टा  केली  हो�ी  आणिण त्यांचा  �ध  करण्याचा  प्रयत्न  केला  हो�ा.  येशूने  लिशक�लेल्या  सत्याच्या  अंवि�म
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प्रदश$नाने आणिण ज्यासाठी त्याला �धस्�ंभा�र ख्रिखळले हो�े, त्याने जगासाठी एक न�ीन युग उघडले. त्याचा
प्रभा� दिटक�ून ठे�ण्यासाठी ज्यांनी त्याला मारले त्यांनी �ो कायम ठे�ला आणिण �ाढ�ला.

येशूने कडूपणाचा प्याला प्यायल्यामुळे �ो प्रात्यणिक्षकांमध्ये उंच झाला.  मान�ी कायद्याने त्याचा विनषेध केला
हो�ा,  पण �ो दै�ी वि�ज्ञान दाख�� हो�ा.  त्याच्या शत्रूंच्या रानटीपणाच्या आ�ाक्याबाहेर,  �ो पदार्थ$ आणिण
मृत्यूच्या  वि�रोधा� आध्यात्मित्मक कायद्यानुसार �ाग� हो�ा आणिण �ो आध्यात्मित्मक कायदा त्याला दिटक�ून
ठे�� हो�ा.  परमात्म्याने  प्रत्येक टप्प्या�र मान�ा�र मा� केली पाविहजे.  येशूने  लिशक�लेले आणिण जगलेले
वि�ज्ञान जी�न,  पदार्थ$  आणिण बुजिद्धमत्ता आणिण अशा समजु�ींमधून �ाढणाऱ्या बहुवि�ध त्रुटींबद्दलच्या  स�$
भौवि�क वि�श्वासां�र वि�जय चिमळ�ला पाविहजे.

प्रमेाचा दे्वषा�र वि�जय झाला पाविहजे. मुकुटासाठी काटे बाजूला ठे�ण्यापू�� सत्य आणिण जी�नाने चूक आणिण
मृत्यू�र  वि�जया�र लिशक्कामो�$ब केले  पाविहजे,  आशी�ा$द  खालीलप्रमाणे  आहे,  "शाब्बास,  चांगला  आणिण
वि�श्वासू से�क," आणिण आत्म्याचे �च$स्� प्रदर्शिशं� केले जा�े.

7.  33 : 31-17

येशूच्या स्मरणार्थ$ जे भाकरी खा�ा� आणिण द्राक्षारस विप�ा� �े स�$ खरोखरच त्याचा प्याला विपण्यास, त्याचा 
�धस्�ंभ घणे्यास आणिण ख्रिHस्�-�त्त्�ासाठी स�$ काही सोडण्यास �यार आहे� का? मग या प्रेरणेचा श्रेय मृ� 
संस्काराला का द्या�ा, चूक काढून शरीराला "पवि�त्र, दे�ाला मान्य" बन�ण्याऐ�जी सत्य समजले आहे? जर 
ख्रिHस्�, सत्य, प्रात्यणिक्षका� आमच्याकडे आला असेल, �र इ�र कोणत्याही स्मारकाची आ�श्यक�ा नाही, 
कारण प्रात्यणिक्षक इमॅन्युएल आहे, किकं�ा दे� आमच्याबरोबर आहे; आणिण जर एखादा चिमत्र आपल्या सोब� 
असेल �र आपल्याला त्या चिमत्राच्या स्मारकाची गरज का आहे?

ज्यांनी या संस्कारा� भाग घे�ला त्या स�ाtनी खरोखरच येशूच्या दु:खाचे स्मरण केले अस�े आणिण त्याचा प्याला 
प्याला अस�ा, �र त्यांनी जगा� Oां�ी केली अस�ी. भौवि�क चिचन्हांद्वारे त्याचे स्मरण शोधणारे स�$जण जर 
�धस्�ंभ उचल�ील, आजारी लोकांना बरे कर�ील, �ाईट गोष्टी काढून टाक�ील आणिण गरिरबांना ख्रिHस्� किकं�ा 
सत्याचा उपदेश कर�ील - ग्रहणशील वि�चार - �े सहस्राब्दी आण�ील.

दैविनक क�$व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी
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रोजची प्रार्थ$ना

दररोज प्रार्थ$ना करणे हे या चच$मधील प्रत्येक सदस्याचे क�$व्य असेलः "�ुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्री�ी यांचे राज्य स्र्थाविप� व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�$ पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
�ुझे शब्द स�$ मान�जा�ीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

हे�ू � कृ�ींचा विनयम

द मदर चच$च्या सदस्यांच्या हे�ू किकं�ा कृ�ीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञाना� दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य कर�े;  आणिण एक ख्रिHश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमा� गोड सुवि�धांना
प्रवि�किबंविब� कर�े,  पापाची किनंदा कर�े,  खरा बंधु�ा,  दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच$मधील सदस्यांनी
दररोज स�$ प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशना�ून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा$ने  प्रभावि��  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्रार्थ$ना
करा�ी.

चच$ मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंर्थ. 1

क�$व्याची स�क$ �ा

आOमक  मानलिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्��:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  ने�ा  आणिण
मान�जा�ीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल$क्ष करणे हे या चच$मधील प्रत्येक सदस्याचे क�$व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

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

_____________________

हा बायबलचा धडा स्��ंत्र प्लेनविCल्ड ख्रिHश्चन सायन्स चच$ने �यार केला हो�ा. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रिHश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Oप्चस$मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


