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वि�षय — प्रायश्चि�त्त सि�द्धांत

�ोनेरी मजकूर:  प्रकटीकरण 12: 10

"तारण, �ामर्थ्यय&, आमच्या दे�ाचे राज्य आश्चिण त्याच्याख्रि-स्ताचा अधि1कार ही आली आहेत."

उत्तरदायी �ाचन: योहान 17: 1, 2, 20-23

1 येशूने हे बोलणे �ंपवि�ल्या�र आपले डोळे आकाशाकडे ला�ले आश्चिण प्रार्थ&ना केली: विपत्या, �ेळ आली 
आहे, पुत्राचे गौर� कर, या�ाठी की, पुत्र तुझे गौर� करील.

2 तू त्याला जे दिदले आहे त्या ��ाAना त्याने अनंतकालचे जी�न द्या�े या�ाठी ��& मनुष्यां�र तू त्याला 
अधि1कार दिदला� त्याप्रमाणे त्याने तुझे गौर� करा�े.

20 आश्चिण मी फक्त त्यांच्या�ाठीच वि�नवंित करतो अ�े नाही, तर त्यांच्या �चना�रून जे माझ्या�र वि�श्वा� 
ठे�तात त्यांच्या�ाठीही वि�नंवित करतो.

21 या�ाठी की, त्या ��ाAनी एक व्हा�े, विपत्या, ज�ा तू माझ्यामध्ये � मी तुझ्यामध्ये त�ेच त्यांनी 
आम्हांमध्ये अ�ा�े. या�ाठी की, तू मला पाठवि�ले अ�ा जगाने वि�श्वा� 1रा�ा.

22 आश्चिण तू जे गौर� मला दिदले आहे ते मी त्यांना दिदले आहे, या�ाठी की ज�े आपण एक आहो त�े 
त्यांनीही एक व्हा�े.

23 मी त्यांच्यामध्ये आश्चिण तू माझ्यामध्ये. ते पूण&पणे ऐक्यात आणले जा�ेत या�ाठी की, हे जगाला माहीत 
व्हा�े की तू मला पाठवि�ले� आश्चिण जशी तू माझ्या�र प्रीवित केली� तशी मीही त्यांच्या�र केली.

1डा उपदेश

बायबल पा�ून

हा बायबलचा 1डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि-�न �ायन्� चच&ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्� बायबलम1ील 
विSस्टिस्टकल कोटेशन्� आश्चिण ख्रि-�न �ायन्� टेक्स्टबुक, �ायन्� अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Sप्च�&म1ील �ु1ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. योहान 3: 16, 17

16 होय, दे�ाने जगा�र ए�ढी प्रीवित केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिदला. दे�ाने आपला पुत्र
या�ाठी दिदला की, जो कोणी त्याच्या�र वि�श्वा� ठे�तो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला 
अनतंकाळचे जी�न धिमळा�े.

17 दे�ाने आपल्या पुत्राला जगात पाठवि�ले. जगाचा न्याय करण्या�ाठी दे�ाने आपला पुत्र पाठवि�ला नाही, 
तर आपल्या पुत्राद्वारे जगाचे तारण व्हा�े या�ाठी दे�ाने त्याला जगात पाठवि�ले.

2. मत्तय 12: 22-28

22 मग काही माण�ांनी एकाला येशूकडे आणले. तो मनुष्य आं1ळा � मुका होता � त्याच्यामध्ये भूत होते.
येशूने त्या माण�ाला बरे केले � तो बोलू लागला � पाहू लागला.

23 ��& लोक चविकत झाले, ते म्हणाले, हा दावि�दाचा पुत्र अ�ेल काय?
24 परूश्यांनी लोकांना हे बोलताना ऐकले. परूशी म्हणाले, भुते काढण्या�ाठी येशू बालजबूल �ैतानाचे 

�ामार्थ्यय& �ापरतो आश्चिण बालजबूल हा तर भुतांचा प्रमुख आहे.
25 परूशी क�ला वि�चार करीत आहेत ते येशूला जाण�त होते. म्हणून येशू त्यांना म्हणाला, आप�ात 

लढणारी राज्ये नाश पा�तात � फूट पडलेले शहर किकं�ा घर दिटकत नाही.
26 आश्चिण जर �ैतानच �ैतानला काढतो तर त्यांच्यात मतभेद आहे, त्यांच्यात फूट आहे मग त्याचे राज्य 

क�े दिटकेल?
27 आश्चिण मी जर बालजबुलाच्या �हाय्याने भुते काढतो तर तुमची मुले कोणाच्या �ामर्थ्यया&ने भुते काढतात. 

म्हणून तुमचे स्�त:चे लोक तुम्हांला चूक ठरवि�तील.
28 परंतु मी जर दे�ाच्या �ाहाय्याने भुते काढतो तर दे�ाचे राज्य तुमच्यापयAत आले आहे हे विनश्र्चिeचत 

�मजा.

3. योहान 10: 22-30

22 यरुशलेमात �ाजरा होणारा �मप&णाचा �णज�ळ आला. तो विह�ाळा होता.
23 येशू मंदिदरातील शलमोनाच्या दे�डीतत होता.
24 यहूदी लोक येशूच्याभो�ती जमा झाले, आश्चिण म्हणाले. विकती दिद�� तुम्ही आम्हांला अ�े गों1ळात 

ठे�णार आहात? जर तुम्हीच ख्रि-स्त अ�ाल तर आम्हांला त�े स्पष्टच �ांगा!
25 येशूने उत्तर दिदले, मी तुम्हांला आ1ीच �ांविगतले. परंतु तुम्ही माझ्या�र वि�श्वा� ठे�ला नाही. मी माझ्या 

विपत्याच्या ना�ाने जी कामे करतो, ती कामे �ुध्दा मी कोण आहे याची �ाक्ष देतात.
26 पण तुम्ही वि�श्वा� ठे�ीत नाही. कारण माझी मेंढरे (लोक) नाहीत.
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27 माझी मेंढरे माझी �ाणी ऐकतात. मी त्यांना ओळखतो. आश्चिण ती माझ्यामागे येतात.
28 मी माझ्या मेंढरांना अनंतकाळचे जी�न देतो. ती क1ीच मरणार नाहीत. आश्चिण त्यांना कोणीच माझ्या 

हातून विहरा�ून घेणार नाही.
29 माझ्या विपत्याने माझी मेंढरे माझ्या हाती दिदली आहेत. तो ��ाAहून र्थोर आहे. माझ्या विपत्याच्या हातून ती 

कोणी विहरा�ून घेणार नाही.
30 माझा विपता आश्चिण मी एक आहोत.

4. योहान 12: 42-50

41 यशया अ�े म्हणाला, कारण त्याने त्याचे गौर0� पाविहले आश्चिण तो त्याच्यावि�षयी बोलला.
42 तरीही अधि1काऱ्यातील पुष्कळंाानी त्याच्या�र वि�श्वा� ठे�ला. पण आपणां� �भास्र्थानाच्या बाहेर 

घाल�ू नये म्हणून परुश्यांमुळे त्यांनी हे पत्करले नाही.
44 तेव्हा येशू मोठ्याने बोलला, “जो माझ्या�र वि�श्वा� ठे�तो तो माझ्या�र वि�श्वा� ठे�तो अ�े नाही, तर 

ज्याने मला पाठवि�ले त्याच्या�र वि�श्वा� ठे�तो.
45 आश्चिण जो मला पाहतो, तो ज्याने मला पाठवि�ले त्याला पाहतो.
46 मी प्रकाश अ�ा जगात आलो आहे. या�ाठी की जो कोणी माझ्या�र वि�श्वा� ठे�तो त्याने अं1ारात राहू 

नये.
47 आश्चिण जो कोणी माझी �चने ऐकून पाळीत नाही, त्याचा न्याय मी ठर�ीत नाही. कारण मी जगाचा न्याय

करण्या�ाठी आलो नाही, तर जगाच्या तारणा�ाठी आलो आहे.
48 जो माझा स्�ीकार करीत नाही � माझ्या �चनाप्रमाणे �ागत नाही त्याचा न्याय करणारा कोणी एक 

आहे, जे �चन मी बोललो तेच शे�टच्या दिद�शी त्याचा न्याय करील.
49 कारण मी स्�त:हून बोललो अ�े नाही तर मी काय �ांगा�े � काय बोला�े यावि�षयी ज्या विपत्याने मला 

पाठवि�ले, त्यानेच मला आज्ञा केली आहे.
50 आश्चिण त्याची आज्ञा अनंतकाळचे जी�न आहे. हे मला ठाऊक आहे, म्हणून जे काही मी बोलतो ते ज�े 

विपत्याने मला �ांविगतले त�ेच बोलतो.

5. योहान 14: 6 (आय)

6 मी माग&, �त्य आश्चिण जी�न आहे. के�ळ माझ्याद्वारेच विपत्याज�ळ जाता येते.

6. रोमकरां� 5: 1, 10, 11

1 ज्याअर्थp वि�श्वा�ाने आपल्याला नीवितमात ठरवि�ले आहे त्याअर्थp आपल्या वि�श्वा�ाचा परिरणाम म्हणून 
आपल्याला येशू ख्रि-स्ताद्वारे दे�ाकडून शांवित धिमळाली आहे.
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10 आम्ही दे�ाचे शत्रू अ�ताही त्याच्या पुत्राच्या मरणाद्वारे त्याने आमच्याशी �मेट केला. त्यामुळे आता 
आम्ही दे�ाचे धिमत्र अ�ल्यामुळे दे� आम्हांला त्याच्या पुत्राच्या जी�नाद्वारे रक्षील.

11 इतकेच नव्हे तर ज्याच्याद्वारे आमचा दे�ाबरोबर �मेट झाला त्या आपल्या प्रभु येशू ख्रि-स्ताद्वारे 
आम्ही�ुद्धा दे�ावि�विषयी अश्चिभमान बाळगतो

7. 1 योहान 3: 5-8

5 लोकांचे पाप घेऊन जाण्या�ाठी ख्रि-स्त प्रकट झाला हे तुम्हां� माहीत आहे, आश्चिण त्याच्यामध्ये 
कोणतेही पाप नाही.

6 प्रत्येकजण जो ख्रि-स्तामध्ये राहतो तो पाप करीत राहात नाही. प्रत्येकजण जो पाप करीत राहतो त्याने 
त्याला पाविहलेनाही, आश्चिण त्याला तो ओळखत �ुद्धा नाही.

7 विप्रय मुलांनो, तुम्हांला कोणी फ��ू नये. जो योग्य ते करतो तो ज�ा ख्रि-स्त चांगला आहे त�ा चांगला 
आहे.

8 जोपापमय जी�न जगतच राहतो तो �ैतानाचा आहे, कारण �ैतान �ुरु�ातीपा�ून पाप करीत आहे 
आश्चिण �ैतानाची कामे नष्टकरा�ी या उदे्दशानेच दे�ाचा पुत्र प्रकट झाला.

8. इब्री लोकां� 10: 19-22

19 म्हणून बं1ु आश्चिण भविगनींनो, येशूच्या रक्ताद्वारे आपण विबन1ास्तपणे परमपवि�त्र स्र्थानामध्ये प्र�ेश 
करतो.

20 त्याच्या शरीराद्वारे, त्याने उघडलेल्या न�ीन आश्चिण जिज�ंत अशा मागा&मुळे आपण न भीता 
परमपवि�त्रस्तर्थानात पाऊल ठे�ू शकतो.

21 आश्चिण दे�ाच्या घराण्या�र आपल्याला महान अ�ा मुख्य याजक धिमळाला आहे.
22 म्हणून आपण आपली मळीन वि��ेकबजिद्ध शुद्ध करण्या�ाठी आपल्या मना�र केलेल्या येशूच्या 

रक्तसि�ंचनाने आश्चिण आपली शरीरे पवि�त्र पाण्याने 1ुतल्याने आपण वि�श्वा�, आश्वा�न त�ेच तळमळ 
यांनी भरलेल्या अंत:करणाने दे�ाच्या ज�ळ जाऊ.

9. 2 करिरंर्थकरा�ं 5: 17-20

17 म्हणून, जर कोणी ख्रि-स्तामध्ये आहे, तर तो न�ी उत्पसित्त आहे. जुने गेल आहे. न�ीन आले आहे!
18 हे ��& दे�ापा�ून आहे त्याने ख्रि-स्ताद्वारे आमच्याशी स्�त:चा �मेट केला आश्चिण आम्हांला �मेटाची �े�ा

दिदली.
19 दे� ख्रि-स्तामध्ये जगाशी स्�त:चा �मेट करीत होता. मनुष्यांची पापे त्यांच्यावि�रुद्ध मोजत नव्हता. आश्चिण

त्याने आम्हांला �मेटाचा �ंदेश दिदला आहे.
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20 म्हणून आम्ही ख्रि-स्ताचे राजदूत आहोत, जणू काय दे� आमच्या द्वारे त्याचे आ�ाहन करीत होता. 
ख्रि-स्ताच्या �तीने आम्ही तुम्हांला वि�नवंित करतो. दे�ाशी �मेट करा.

10. 1 योहान 3: 2, 3

2 विप्रय धिमत्रांनो, आता आम्ही दे�ाची मुले आहोत, आश्चिण भवि�ष्यकाळात क�े अ�ेल ते अजूनमाहीत 
करुन देण्यात आले नाही. तरीही आम्हाला माहीत आहे की, जेव्हा ख्रि-स्त पुन्हा येईल, तेव्हा आम्ही 
त्याच्या�ारखेअ�ू. कारण तो ज�ा आहे त�े आम्ही त्याला पाहू.

3 आश्चिण ज्या प्रत्येकाने ही आशा ख्रि-स्ता�र ठे�ली आहे, तो स्�त:लाशुद्ध करतो, ज�ा ख्रि-स्त शुद्ध आहे.

वि�ज्ञान आश्चिण आरोग्य

1. 336: 25 (दे�)-26, 28-31

दे�, मनुष्याचे दै�ी तत्� आश्चिण दे�ाच्या प्रवितरूपातील मनुष्य हे अवि�भाज्य, �ु�ं�ादी आश्चिण शाश्वत आहेत. 
… दे� आश्चिण मनुष्य एकच नाहीत, परंतु दै�ी वि�ज्ञानाच्या Sमाने, दे� आश्चिण मनुष्य एकत्र राहतात आश्चिण 
शाश्वत आहेत. दे� हे मूळ मन आहे आश्चिण मनुष्य दे�ाची आध्यात्मित्मक �ंतती आहे.

2. 497: 13 (आम्ही)-15 (�े ;)

आम्ही येशूचे प्रायश्चि�त दै�ी, प्रभा�ी प्रेमाचा पुरा�ा म्हणून कबूल करतो, ख्रि-स्त येशू माग&-शॉ�रद्वारे मनुष्याचे 
दे�ा�ोबतचे ऐक्य उलगडत आहे;

3. 18 : 13-14 (�े,)

ख्रि-स्ताचे प्रायश्चि�त्त मनुष्याला दे�ाशी �मेट करते, दे� मनुष्याशी नाही; कारण ख्रि-स्ताचे दै�ी तत्� दे� 
आहे,

4. 19 : 6-11

येशूने माण�ाला प्रेमाची खरी जाणी� देऊन, येशूच्या सिशक�णुकीचे दै�ी तत्त्� देऊन, माण�ाला दे�ाशी �मेट 
करण्यात मदत केली आश्चिण प्रेमाची ही खरी जाणी� माण�ाला आत्म्याच्या विनयमाने पदार्थ&, पाप आश्चिण मृत्यू 
यापा�ून मुक्त करते, — दै�ी प्रेमाचा विनयम.

हा बायबलचा 1डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि-�न �ायन्� चच&ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्� बायबलम1ील 
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5. 26 : 10-18

ख्रि-स्त हा आत्मा होता जो येशूने त्याच्या स्�तःच्या वि�1ानांमध्ये �ूधिचत केला: "मी माग&, �त्य आश्चिण जी�न 
आहे;" "मी आश्चिण माझे �डील एक आहोत." हा ख्रि-स्त, किकं�ा मनुष्य येशूचे दे�त्�, त्याचा दै�ी स्�भा� होता, 
ज्याने त्याला �जी� केले. दै�ी �त्य, जी�न आश्चिण प्रेम यांनी येशूला पाप, आजारपण आश्चिण मृत्यू या�र 
अधि1कार दिदला. त्याचे ध्येय होते खगोलीय अत्मिस्तत्�ाचे वि�ज्ञान प्रकट करणे, दे� काय आहे आश्चिण तो 
मनुष्या�ाठी काय करतो हे सि�द्ध करणे.

6. 6 : 23-28

येशूने पाप बाहेर टाकण्याआ1ी उघड केले आश्चिण त्याला फटकारले. एका आजारी स्त्रीबद्दल तो म्हणाला की 
�ैतानाने वितला बां1ले आहे आश्चिण पीटरला तो म्हणाला, "तू माझ्या�ाठी अपरा1ी आहे�." पाप, आजार 
आश्चिण मृत्यू यांचा नाश क�ा करायचा हे सिशक�ण्या�ाठी आश्चिण लोकांना दाख�ण्या�ाठी तो आला. तो 
विनष्फळ झाडाबद्दल म्हणाला, "[ते] तोडले आहे."

7. 7:1-7

"�ैतान, तू माझ्या मागे जा." येशूने दिदलेला दोष स्पष्ट आश्चिण तीक्ष्ण होता याचा आणखी भक्कम पुरा�ा त्याच्या 
स्�तःच्या शब्दांत आढळतो, - जेव्हा त्याने भुते काढली आश्चिण आजारी आश्चिण पापी लोकांना बरे केले तेव्हा 
अशा जबरदस्तीने बोलण्याची आ�श्यकता दश&वि�तात. त्रुटीचा त्याग त्याच्या खोट्या दाव्यांच्या भौवितक 
अर्था&पा�ून �ंधिचत ठे�तो.

8. 25 : 22-31

पाप आश्चिण रोगा�र त्याचे विनयंत्रण दाख�ूनही, महान सिशक्षकाने इतरांना त्यांच्या स्�तःच्या 1ार्मिमकंतेचे आ�श्यक
पुरा�े देण्यापा�ून मुक्त केले नाही. त्यांनी त्यांच्या माग&दश&ना�ाठी काय& केले, जेणेकरून त्यांनी हे �ामर्थ्यय& 
दाख�ा�े आश्चिण त्याचे दै�ी तत्� �मजून घ्या�े. सिशक्षका�रील विनस्पृह श्रद्धा आश्चिण आपण त्याच्या�र जे 
भा�विनक प्रेम देऊ शकतो, ते क1ीही एकटेच त्याचे अनुकरण करणारे बनणार नाहीत. आपणही जाऊन त�े 
केले पाविहजे, अन्यर्था आपल्या गुरूने आपल्या�र जे मोठे आशी�ा&द दिदले आश्चिण भोगले ते आपण �ु1ारत नाही 
आहोत.

9. 242 : 9-14

स्�गा&कडे जाण्याचा एकच माग& आहे, �ु�ं�ाद आहे आश्चिण दै�ी वि�ज्ञानातील ख्रि-स्त आपल्याला हा माग& 
दाख�तो. चांगले, दे� आश्चिण त्याचे प्रवितकिबंब यापेक्षा - दु�रे कोणतेही �ास्त� जाणून घेणे - जी�नाची 
कोणतीही जाणी� न�णे, आश्चिण तर्थाकसिर्थत �ेदना आश्चिण इंदि�यांच्या आनंदापेक्षा श्रेष्ठ होणे.
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10.    201 : 20-5

अपवि�त्रते�र पावि�त्र्य कलम करणे, पाप �ोडले नाही तर माफ केले जाऊ शकते अ�े �मजणे, भुके काढणे 
आश्चिण उंट विगळण्या�ारखे मूख&पणाचे आहे.

ईश्वर आश्चिण मनुष्य यांच्यात जी �ैज्ञाविनक एकता आहे ती जी�न व्य�हारात विनमा&ण केली पाविहजे आश्चिण ईश्वराची
इच्छा ��&त्र पूण& झाली पाविहजे.

11.    22 : 23-30

चुकांपा�ून अंवितम �ुटका, ज्याद्वारे आपण अमरत्�, अमया&द स्�ातंत्र्य आश्चिण पापरविहत अर्था&ने आनंदिदत होतो, 
फुलांच्या मागा&ने किकं�ा दु�ऱ्याच्या दुष्ट प्रयत्नांसिश�ाय एखाद्याच्या वि�श्वा�ाला जोडूनही पोहोचत नाही. जो कोणी
मानतो की Sो1 1ार्मिमंक आहे किकं�ा दे�त्� मान�ी दुःखाने शांत होते, त्याला दे� �मजत नाही.

न्याया�ाठी पापी �ु1ारणे आ�श्यक आहे.

12.    23 : 1-11

बुद्धी आश्चिण पे्रमामुळे आपल्याला पापापा�ून �ाच�ण्या�ाठी स्�तःच्या अनेक बसिलदानाची आ�श्यकता अ�ू 
शकते. एक यज्ञ विकतीही मोठा अ�ला तरी पापाचे ऋण फेडण्या�ाठी अपुरा आहे. प्रायश्चि�ता�ाठी 
पापकत्या&च्या बाजूने �तत आत्मदहन आ�श्यक आहे. दे�ाचा Sो1 त्याच्या विप्रय पुत्रा�र ओढ�ला जा�ा, हे 
दै�ी अन�ैर्गिगंक आहे. अ�ा सि�द्धांत मान�विनर्मिमतं आहे. प्रायश्चि�त्त ही 1म&शास्त्रातील एक कठीण �मस्या आहे, 
परंतु त्याचे �ैज्ञाविनक स्पष्टीकरण अ�े आहे की, दुःख ही पापी भा�नांची एक चूक आहे जी �त्य नष्ट करते 
आश्चिण शे�टी पाप आश्चिण दुःख दोन्ही धिचरंतन प्रेमाच्या पाया पडतील.

13.    30 : 26-1

जर आपण आत्म्याला विनयंत्रणात ठे�ण्या�ाठी भौवितक अर्था&च्या चुकां�र पुरे�ा वि�जय धिमळ�ला अ�ेल तर 
आपण पापाचा वितरस्कार करू आश्चिण प्रत्येक मुख�टाखाली त्याचा विनषे1 करू. के�ळ अशाच प्रकारे आपण 
आपल्या शत्रूंना आशी�ा&द देऊ शकतो, जरी ते आपल्या शब्दांचा इतका अर्थ& ला�त न�तील. आपण स्�तः�ाठी
विन�ड करू शकत नाही परंतु येशूने सिशक�लेल्या मागा&ने आपले तारण काय& केले पाविहजे. नम्रता आश्चिण 
�ामर्थ्यया&ने, तो गरिरबांना �ु�ाता& �ांगताना आढळला.

14.    21 : 9-14
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जर सिशष्य आध्यात्मित्मकरिरत्या प्रगती करत अ�ेल, तर तो आत जाण्या�ाठी प्रयत्नशील अ�तो. तो �तत भौवितक
अर्था&पा�ून दूर जातो आश्चिण आत्म्याच्या अवि�नाशी गोष्टींकडे पाहतो. जर तो प्रामाश्चिणक अ�ेल तर तो 
�ुरु�ातीपा�ूनच उत्�ुक अ�ेल आश्चिण प्रत्येक दिद�शी योग्य दिदशेने र्थोडेफार धिमळ�ेल, शे�टी तो आनंदाने 
आपला माग& पूण& करेल.

15.    45 : 6-21

आमच्या गुरुने मृत्यू आश्चिण कबरे�र वि�जय धिमळ�ून दै�ी वि�ज्ञान पूण&पणे आश्चिण शे�टी प्रदर्शिशंत केले. येशूचे कृत्य
मनुष्यांच्या ज्ञाना�ाठी आश्चिण पाप, आजार आश्चिण मृत्यूपा�ून �ंपूण& जगाच्या तारणा�ाठी होते. पॉल सिलविहतो: 
"कारण, जेव्हा आपण शत्रू होतो तेव्हा, त्याच्या पुत्राच्या [दिद�णाऱ्या] मृत्यूने दे�ाशी आपला �मेट झाला होता, 
तर त्याहूनही अधि1क, �मेट करून, त्याच्या जी�नाने आपले तारण होईल." त्याच्या शरीरा�र अंत्य�ंस्कार 
झाल्यानंतर तीन दिद��ांनी तो त्याच्या सिशष्यांशी बोलला. छळ करणारे अमर �त्य आश्चिण प्रेम कबरेत लप�ण्यात
अयशस्�ी झाले होते.

दे�ाला गौर� आश्चिण �ंघष& करणाऱ्या हृदयांना शांती अ�ो! ख्रि-स्ताने मान�ी आशा आश्चिण वि�श्वा�ाच्या दारातून 
दगड काढून टाकला आहे आश्चिण दे�ातील जी�नाच्या प्रकटीकरणाद्वारे आश्चिण प्रात्यश्चिक्षकाद्वारे, मनुष्याच्या 
आध्यात्मित्मक कल्पना आश्चिण त्याच्या दै�ी तत्त्�, प्रेमा�ह त्यांना शक्य-एकमेक म्हणून उन्नत केले आहे.

दैविनक कत&वे्य

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थ&ना

दररोज प्रार्थ&ना करणे हे या चच&म1ील प्रत्येक �दस्याचे कत&व्य अ�ेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी �त्य, जी�न आश्चिण प्रीती यांचे राज्य स्र्थाविपत व्हा�े आश्चिण माझ्यापा�ून ��& पापां�र राज्य करु द्या; आश्चिण
तुझे शब्द ��& मान�जातीचे स्नेह �मृद्ध करु आश्चिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

हेतू � कृतींचा विनयम

हा बायबलचा 1डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि-�न �ायन्� चच&ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्� बायबलम1ील 
विSस्टिस्टकल कोटेशन्� आश्चिण ख्रि-�न �ायन्� टेक्स्टबुक, �ायन्� अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Sप्च�&म1ील �ु1ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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द मदर चच&च्या �दस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयसिक्तक आ�क्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रेम एकट्याने माण�ा�र राज्य करते;  आश्चिण एक ख्रि-�न �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड �ुवि�1ांना
प्रवितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बं1ुता,  दानशूरपणा आश्चिण क्षमा यामध्ये. या चच&म1ील �दस्यांनी
दररोज ��& प्रकारच्या �ाईटापा�ून �ाचलेले, भवि�ष्य �ांगण्यापा�ून, न्यायविन�ाड्यापा�ून, किनंदा करण्यापा�ून,
�मुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापा�ून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा&न े प्रभावि�त  होण्यापा�ून  �ाचण्या�ाठी  प्रार्थ&ना
करा�ी.

चच& मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पंर्थ. 1

कत&व्याची �तक& ता

आSमक  मानसि�क  �ूचनवेि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आश्चिण  दे�,  त्याचा  नेता  आश्चिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  .ा�या वि��रणे किकं�ा दुल&क्ष करणे हे या चच&म1ील प्रत्येक �दस्याचे कत&व्य
अ�ेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

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

_____________________

हा बायबलचा 1डा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि-�न �ायन्� चच&ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी सिलविहलेल्या किकंग जेम्� बायबलम1ील 
विSस्टिस्टकल कोटेशन्� आश्चिण ख्रि-�न �ायन्� टेक्स्टबुक, �ायन्� अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्Sप्च�&म1ील �ु1ारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


