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सोनेरी मजकूर:  रोमकरासं 6 : 23

"दे�ाची वि�स्त येशूमध्ये विदलेली मोफत देणगी म्हणजे अनंतकाळचे जी�न आहे."

उत्तरदायी �ाचन:  उत्पवित्त 5 : 1, 2, 21-24

1 आदामाच्या �ंशा�ळीची नोंद अशी आहे. दे�ाने मनषु्य आपल्या प्रवितरुपाचा म्हणजे आपल्या सारखा विनमा0ण केला.
2 द�ाने त्यांस नर � नारी असे उत्पन्न केले. दे�ाने त्यांस ज्या विद�शी उत्पन्न केले त्याच विद�शी दे�ाने त्यांस आशी�ा0द विदला �

त्यांस “आदाम” म्हणजे मनषु्य हे ना� विदले.
21 हनोख पासष्ट �षा8चा झाल्या�र त्याला मथशुलह झाला;
22 मथशुलह जन्मल्या�र हनोख तीनशें �ष< दे�ाबरोबर चालला � त्या काळात त्याला आणखी मलुगे � मलुी झाल्या;
23 हनोख एकंदर तीनशें पासष्ट �ष< जगला;
24 एके विद�शी हनोख दे�ाबरोबर चालत होता; नंतर तो नाविहसा झाला कारण दे�ाने त्याला नेले.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. 2 राजे 2 : 1-12

1 एका �ा�टळीद्वारे एलीयाला स्�गा0स परमेश्वराने घेऊन जाण्याची �ेळ ज�ळ यऊेन ठेपली होती. एलीया अलीशाबरोबर विगलगालला गेला.
2 एलीया अलीशाला म्हणाला, तू येथेच थांब कारण परमेश्वराने मला बेथेलला जायला सांविगतले आहे. पण अलीशा म्हणाला, परमेश्वराची 

शपथ घेऊन सांगतो की मी तमु्हाला अंतर देणार नाही. तेव्हा ते दोघेही जण बेथेल येथे गेले.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड वि�श्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विLविस्टकल कोटेशन्स आविण वि�श्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Lप्चस0मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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3 तेव्हा संदेष््टयांचा बेथेलमधला एक गट अलीशाला येऊन भेटला. आविण म्हणाला, आज तझु्या स्�ामीला परमेश्वर घेऊन जाणार आहे हे 
तलुा माहीत आहे ना?अलीशा म्हणाला, होय, मला माहीत आहे, पण ह्या वि�षयासबंधी बोलू नका

4 एलीया अलीशाला म्हणाला, तू येथेच थांब, कारण परमेश्वराने मला यरीहो येथे जायला सांविगतले आहे. पण अलीशा म्हणाला, 
परमेश्वराची शपथ, मी तमु्हाला सोडून राहणार नाही. तेव्हा ते दोघे यरीहोला गेले.

5 तेव्हा यरीहोचे संदेष्टे अलीशाकडे आले आविण म्हणाले, परमेश्वर तझु्या स्�ामीला आज घेऊन जाणार आहे हे तलुा माहीत आहे का? 
अलीशा म्हणाला, हो, मला कल्पना आहे, पण त्याबद्दल आता बोलू नका.

6 एलीया अलीशाला म्हणाला, तू तेथेच थांब कारण परमेश्वराने मला याद<न नदी�र जायला सांविगतले आहे.अलीशा म्हणाला, परमेश्वराची 
आविण तमुच्या आयषु्याची शपथ, मी तमु्हाला अंतर देणार नाही. तेव्हा ते दोघे तसचे पढेु विनघाले.

7 संदेष््टयांपैकी पन्रास जण त्यांच्या मागोमाग विनघाले. एलीया आविण अलीशा याद<न नदीज�ळ थांबले. ते पन्नास जण मात्र बरचे लांब उभे 
राविहले.

8 एलीयाने आपला अंगरखा अंगातून काढला त्याची घडी घातली आविण पाण्या�र आपटली. त्याबरोबर पाणी मधोमध उज�ीकडे आविण 
डा�ीकडे दुभंगले. अलीशा आविण एलीया मधल्या कोरडया �ाटेने नदी पार करुन गेले.

9 नदी ओलांडल्या�र एलीया अलीशाला म्हणाला, परमेश्वराने मला येथून घऊेन जायच्या अगोदर तलुा माझ्याकडून काही ह�े असल्यास 
सांग.अलीशा म्हणाला, तमुच्या ठायी असलेल्या आत्म्याचा दपु्पट �ाटा मला विमळा�ा.

10 एलीया म्हणाला, ही तर फारच कठीण गोष्ट तू माविगतलीस. मला तझु्या ज�ळून घेऊन जातील तेव्हा तलुा मी विदसलो तर हे शक्य आहे. 
नाहीतर नाही.

11 एलीया आविण अलीशा बोलत बोलत पढेु चालले होते. ते�ढयात अचानक काही घोडे आविण एक रथ तेथे अ�तीण0 झाले आविण त्यांनी 
एलीया आविण अलीशाला एकमेकांपासून दूर केले. तो रथ आविण घोडे अग्नीप्रमाणे होते नंतर एका �ा�टळीमधून एलीया स्�गा0त गेला.

12 अलीशाने ते पाविहले आविण तो ओरडू लागला, माझ्या बापा! माझ्या बापा! काय हा इस्राएलचा रथ आविण हे स्�ग\य घोडे स्�ार!
अलीशाला एलीयाचे पनु्हा कधीच दश0न झाले नाही. अलीशाने द:ुखाच्या भरात आपले कपडे फाडले.

2. योहान 11 : 1, 4 (से 2nd ,), 11 (आमचे)-15, 17, 32-34, 38-44

1 लाजर ना�ाचा एक मनषु्य आजारी होता. तो बेथानी गा�ात राहत होता. याच गा�ात माथा0  आविण मरीया राहत होत्या.
4 पण येशूने हे ऐकून म्हटले, हा आजार मरणासाठी नव्हे तर दे�ाच्या गौर�ासाठी आहे. याद्वारे दे�ाचे गौर� व्हा�े यासाठी हा आजार 

आहे.
11 या गोष्टी बोलल्यानंतर तो त्यांना म्हणाला, आपला विमत्र लाजर झोपी गेला आहे. पण मी त्याला झोपेतून जागे करा�े तरीही जात आहे.
12 तेव्हा त्याचे विशष्य म्हणाले, प्रभ,ु तो झोपी गेला असेल तर बरा होईल.
13 पण येशू खर ेतर त्याच्या मरणावि�षयी बोलला होता. पण तो त्याच्या नेहमीच्या झोपेवि�षयी बोलत आहे, असे त्यांना �ाटले.
14 तेव्हा येशूने त्यांना स्पष्ट सांविगतले, लाजर मेला आहे.
15 आविण मी तेथे नव्हतो म्हणून मला तमुच्यामळेु आनंद �ाटतो. यासाठी की तमु्ही वि�श्वास धरा�ा. आपण त्याच्याकडे जाऊ या.
17 येशू आल्या�र त्याला समजले की, लाजराला चार विद�सांपू�\च कबरते ठे�ण्यात आले आहे.
32 मग जेथे येशू होता तेथे मरीया आल्या�र ती त्याला पाहून त्याच्या पाया पडली � त्याला म्हणाली, प्रभ,ु आपण येथे असता तर माझा 

भाऊ मेला नसता.
33 मग येशू वितला रडताना पाहून � वितच्याबरोबर असलेल्या यहूद्यांनाही रडताना पाहून आत्म्यात व्याकुळ झाला � हेला�ून गेला.
34 तो म्हणाला, तमु्ही त्याला कोठे ठे�ले आहे?” ते म्हणाले, प्रभ,ु या आविण पाहा.
38 मग येशू पनु्हा अंत:करणात वि�व्हळ झाला असता कबरकेडे आला. ती गहुा होती, आविण वितच्या�र दगड लोटला होता.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड वि�श्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विLविस्टकल कोटेशन्स आविण वि�श्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Lप्चस0मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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39 येशूने म्हटले, हा दगड काढा. माथा0  म्हणाली, पण प्रभ,ु लाजर मरुन चार विद�स झाले आहेत, त्याला आता दगु8धी येत असेल. ती 
मतृ लाजराची बहीण होती.

40 येशूने वितला म्हटले, जर तू वि�श्वास धरशील तर दे�ाचे गौर� पाहशील, असे मी तलुा सांविगतले नव्हते काय?
41 मग त्यांनी दगड बाजूला केला. तेव्हा येशू �र पाहून म्हणाला, विपत्या, तू माझे ऐकले, म्हणून मी तझेु उपकार मानतो.
42 आविण तू नेहमीच माझे ऐकतोस हे मला माहीत आहे, पण जो लोकसमदुाय आजूबाजूला उभा आहे त्यांच्यासाठी मी हे बोललो. यासाठी 

की तू मला पाठवि�ले आहेस या�र त्यांनी वि�श्वास ठ�ा�ा.
43 असे बोलल्या�र त्याने मोठ्याने हाक मारली, लजरा, बाहेर ये.
44 मग जो मेला होता तो लाजर विज�ंत होऊन बाहेर आला. त्याचे हात पाय �स्त्रांनी बांधले होते � तोंड रुमालाने झाकले होते. येशू 

लोकांना म्हणाला. त्याला मोकळे करा आविण जाऊ द्या.

3. योहान 3 : 16

16 होय, दे�ाने जगा�र ए�ढी प्रीवित केली की त्याने आपला एकुलता एक पतु्र विदला. दे�ाने आपला पतु्र यासाठी विदला की, जो कोणी 
त्याच्या�र वि�श्वास ठे�तो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनतंकाळचे जी�न विमळा�े.

4. योहान 17 : 1-3

1 येशूने हे बोलणे संपवि�ल्या�र आपले डोळे आकाशाकडे ला�ले आविण प्राथ0ना केली: विपत्या, �ेळ आली आहे, पतु्राचे गौर� कर, 
यासाठी की, पतु्र तझेु गौर� करील.

2 तू त्याला जे विदले आहे त्या स�ा8ना त्याने अनंतकालचे जी�न द्या�े यासाठी स�0 मनषु्यां�र तू त्याला अविधकार विदलास त्याप्रमाणे त्याने 
तझेु गौर� करा�े.

3 आविण अनंतकाळचे जी�न हेच की, तू जो एकच खरा दे� त्या तलुा � ज्याला तू पाठवि�लेस त्या येशू वि�स्ताला त्यांनी ओळखा�े.

5. 2 करिरथंकरासं 9 : 15

15 दे�ाच्या अविन�ा0च्य देणग्यांबद्दल त्याचे आभार मानतो.

वि�ज्ञान आवि$ आरोग्य

1. 246 : 27-31

जी�न विचरतंन आहे. आपण हे शोधून काढले पाविहजे आविण त्याचे प्रात्यविcक सरुु केले पाविहजे. जी�न आविण चांगलुपणा अमर आहेत. मग आपण
�याची आविण अविनविश्चततेऐ�जी आपल्या अविस्तत्�ाबद्दलच्या दृश्यांना प्रेमळपणा, ताजेपणा आविण सातत्य बन�ूया.

2. 72 : 13-16
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टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Lप्चस0मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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नश्वर वि�श्वास (जी�नशैलीची भौवितक भा�ना) आविण अमर सत्य (आध्यावित्मक अथ0) ही एक प्रकारची पेरणी � गहू आहे, जे प्रगतीद्वारे 
एकवित्रत नसतात, परतंु वि�भक्त होतात.

3. 14 : 25-30

भौवितक जी�नशैलीच्या श्रद्धा आविण स्�प्नांपासून पूण0पणे �ेगळे आहे, हे जी�न विदव्य आहे, जे आध्यावित्मक पथृ्�ी�रील ज्ञान आविण संपूण0 
पथृ्�ी�र माणसाच्या अविधपत्याची जाणी� दश0वि�ते. हे समजून घेतल्यामळेु त्रटुी दूर होते आविण आजारी लोक बरे होतात आविण त्याद्वारे 
आपण "अविधकार असलेल्या म्हणून" बोलू शकता.

4. 258 : 25-5

मतृांमध्ये आध्यावित्मक मनषु्याबद्दल आविण त्याच्या वि�चारांच्या असीम श्रेणीबद्दल अत्यंत अपूण0  भा�ना असते. अनंतकाळचे जी�न त्याच्यासाठी
आहे. कधीही जन्मला नाही आविण मरणार नाही, माणसासाठी, शाश्वत वि�ज्ञानात दे�ाच्या सरकारच्या अधीन, त्याच्या उच्च इस्टेट�रुन पडणे
अशक्य होते.

अध्यावित्मक अथा0ने,  आपण दै�ीपणाचे हृदय ओळखू शकता आविण अशा प्रकारे स�0साधारण संज्ञा असलेला मनषु्य वि�ज्ञानात आकलन करू
शकता. मनषु्य दे�तेत लीन होत नाही, आविण माणूस आपले व्यविक्तमत्त्� गमा�ू शकत नाही, कारण तो अनंतकाळचे जी�न प्रवितविबंविबत करतो;
विकं�ा तो एकांत, एकांत कल्पना नाही कारण तो असीम मनाचे प्रवितविनविधत्� करतो, स�0 पदाथा0ची बेरीज.

5. 245 : 32-26

अनंत कधीच सरुू झाला नाही आविण कधीच संपणार नाही. मनाचा आविण त्याच्या स्�रूपाचा कधीही नाश होऊ शकत नाही. माणूस लटकन 
नाही, �ाईट आविण चांगल्या, आनंद आविण द:ु ख, आजारपण आविण आरोग्य, जी�न आविण मतृ्यू यांच्यात विस्�ंग करतो. जी�न आविण त्यातील 
वि�द्याशाखा कॅलेंडरद्वारे मोजली जात नाहीत. परिरपूण0 आविण अमरत्� ही त्यांच्या विनमा0त्याची विचरतंन प्रवितरूप आहे. मनषु्य कोणत्याही प्रकारे 
अपूणा8कातून उदयास येणारा आविण त्याच्या आत्म्यापासून त्याच्या आत्म्यापय8त पोहोचण्याचा प्रयत्न करणारा एक जंतू नाही. प्र�ाह त्याच्या 
स्त्रोतापेcा उंच नाही.

सौर �षा8नी केलेल्या आयषु्याचे मोजमाप तारुण्याला विचरडून टाकते आविण �याला कुरूप करते. पणु्य आविण सत्याचा तेजस्�ी सूय0 अविस्तत्त्�ात 
आहे. मॅनहुड ही एक शाश्वत दपुार आहे. भौवितक आविण भौवितक म्हणून, सौंदया0चा cविणक अथ0 नष्ट होतो, तेजस्�ी आविण अवि�नाशी �भै� 
असलेल्या आत्मवि�श्वासा�र आत्म्याच्या विकरणोत्स�ाचा उदय झाला पाविहजे.

�य कधीही नोंद�ू नका. कालLमानसुार डेटा कायमचा अफाट भाग नाही. जन्म आविण मतृ्यूची �ेळ सारणी ही परुुषत्� आविण स्त्रीत्�ावि�रूद्ध अनेक
षडयंत्र आहेत. जे चांगले � सुंदर आहे त्या मोजण्यात � मया0विदत ठे�ण्याविश�ाय माणसाला सत्तर �ष0 आविण दहा �षा8पेcा जास्त आनंद होईल 
आविण तरीही तो आपला उत्साह, ताजेपणा आविण अविभ�चन विटक�ून ठे�ेल. माणूस, अमर मनाने शाविसत, नेहमीच सुंदर आविण भव्य असतो. 
प्रत्येक यशस्�ी �ष0 शहाणपण, सौंदय0 आविण पवि�त्रता उलगडते.

6. 151 : 18-21

भीती असणे आविण त्याची विLया करणे कधीही थांबले नाही. रक्त, हृदय, फुफ्फुस, मेंदू इत्यादी जी�नाचा, दे�ाशी काही संबंध नाही. 
�ास्तवि�क माणसाचे प्रत्येक काय0 दै�ी मनाद्वारे शाविसत होते.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड वि�श्चन सायन्स चच0ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विLविस्टकल कोटेशन्स आविण वि�श्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Lप्चस0मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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7. 264 : 15-19

जेव्हा आम्हाला हे समजते की जी�न आत्मा आहे, तेव्हा कधीही विकं�ा कोणत्याही बाबतीत नाही, ही समज आत्मवि�श्वास �ाढेल, स�0काही 
दे�ामध्ये सापडेल, चांगले असेल आविण इतर कोणत्याही चेतनाची आ�श्यकता नसेल.

8. 75 : 12-16

येशूने लाजरवि�षयी म्हटले: “आमचा विमत्र लाजर झोपी गेला आहे; परतंु मी त्याला झोपेतून जागे करा�े म्हणून जात आहे.” लाजर
कधीच मरण पा�ला नव्हता हे समजून त्याने लाजरला पनु्हा विज�ंत केले, त्याचे शरीर मरण पा�ले आविण नंतर पनु्हा विज�ंत झाला याची
कबलुी देऊन नव्हे.

9. 429 : 31-12

येशू म्हणाला (योहान 8: 51), " जो कोणी माझ्या विशcणाचे पालन करतो तो कधीही मरणार नाही." हे वि�धान अध्यावित्मक जी�नापरुते 
मया0दीत नाही तर त्यात अविस्तत्�ाच्या स�0 घटनांचा समा�ेश आहे. येशूने हे दाख�ून विदले की तो मरण पा�लेल्यांना बर ेकरतो आविण मतृांना 
उठवि�तो. मत्य0 मनाने चकूुन भाग केले पाविहजे, त्याने आपल्या कृत्यासह स्�त: ला दूर केलेच पाविहजे आविण वि�स्त आदश0 असलेले अमर परुुषत्�
विदसून येईल. वि�श्वासाने त्याच्या सीमा �ाढ�ल्या पाविहजेत आविण पदाथा0ऐ�जी आत्म्या�र वि�संबून त्याचा आधार मजबूत केला पाविहजे. जेव्हा 
मनषु्य मतृ्यू�रचा वि�श्वास सोडतो, तेव्हा तो दे�, जी�न आविण प्रेमाकडे अविधक �ेगाने पढेु जाईल. आजारपण आविण मतृ्यू�रील वि�श्वास, अथा0तच 
पापा�र वि�श्वास असल्यामळेु जी�न आविण आरोग्याची खरी भा�ना बंद होते. वि�ज्ञानातील या महान �ास्त�ात मान�जाती कधी जागतृ होईल?

10.   302 : 15 (क$&मधरु)-18

… कण0मधरु आविण अमर माणूस सदै� अविस्तत्त्�ात आहे, आविण तो कोणत्याही जी�, पदाथ0 आविण बवुिद्धमत्तेच्या अविस्तत्�ाच्या 
अविस्तत्�ाच्या नश्वर भ्रमाच्या पलीकडे आविण त्याहूनही पढेु असतो.

11.   426 : 11-32

जर मतृ्यू�रील वि�श्वास संपषु्टात आला आविण मतृ्यूला मरण नाही हे समजून घेतल्यास, हे फळांद्वारे ओळखले जाणारे  "जी�नाचे झाड" असेल.
मनषु्याने स्�तःची शक्ती आविण प्रयत्नांचे नूतनीकरण केले पाविहजे आविण कपटपणाची मूख0पणा देखील पाविहली पाविहजे, तसेच स्�तःच्या तारणासाठी
काय0  करण्याची आ�श्यकताही विशकली पाविहजे. जेव्हा हे कळते की रोग जी�नाचा नाश करू शकत नाही आविण मतृ्यूमळेु पाप विकं�ा आजारपणातून
माणूस �ाचला नाही, तेव्हा ही समजूतदारपणा आयषु्यात न�ीन बन�ेल. ते एकतर मरण्याची इच्छा विकं�ा थडग्यात घाबरवि�ण्यास मदत करले
आविण अशा प्रकारे भयानक अविस्तत्�ाचा नाश करणाया0  मोठ्या भीतीचा नाश करले.

मतृ्यू�रील स�0  वि�श्वासाचा त्याग करणे आविण त्याच्या विस्टंगच्या भीतीमळेु आरोग्य आविण नैवितकतेचे प्रमाण वितच्या सध्याच्या उंचीपेcा विकतीतरी
पटीने �ाढेल आविण सा�0काविलक जी�नात, वि�स्ताच्या धमा0�र दे�ा�र अखंड वि�श्वास ठे�ू शकू. पाप मतृ्यू आणले, आविण पाप अदृश्य झाल्यामळेु
मतृ्यू अदृश्य होईल. मनषु्य अमर आहे, आविण शरीर मरणार नाही, कारण शरण जाण्यासाठी जी�नाला जी�न नसते. मान�ी संकल्पना, मतृ्यू,
रोग, आजारपण आविण पाप या स�0 गोष्टी नष्ट केल्या जाऊ शकतात.

12.   428 : 30-4
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टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की टू द विस्Lप्चस0मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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लेखकाने विनराशाजनक सेंविtय आजार बर ेकेले आहेत आविण मरणास जी�न � आरोग्यास एकटे जी�न म्हणून समजून घेतले आहे. बहुतेक लोक
आविण सा�0काविलक जी�ना�र जास्त मात करता येईल या�र वि�श्वास ठे�णे हे पाप आहे आविण मतृ्यू नाही हे समजून घेऊन हे जी�न प्रकाशात 
आणले जाणे आ�श्यक आहे, तसेच आत्म्याच्या इतर अंगांनी देखील.

13.   249 : 6-10

आपण आत्म्याची दै�ी उजा0  जाण�ू या, आपल्याला जी�नात न�ीनपणा आणू आविण नाश करण्यास सcम नसलेली कोणतीही मत्य0 विकं�ा भौवितक
शक्ती ओळखू नये. आपण “दै�ी शक्ती” या अधीन आहोत याचा आनंद करूया. असण्याचे खर ेवि�ज्ञान आहे.

दैविनक कर्त&व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ&ना

दररोज प्राथ0ना करणे हे या चच0मधील प्रत्येक सदस्याचे कत0व्य असेलः "तझेु राज्य ये;" माझ्यामध्ये दै�ी सत्य, जी�न आविण प्रीती
यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आविण माझ्यापासून स�0  पापां�र राज्य करु द्या; आविण तझेु शब्द स�0  मान�जातीचे स्नेह समदृ्ध करु आविण त्यांच्या�र
राज्य करु दे!

चच0 मॅन्यअुल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हरूे्त � कृर्तींचा विनयम

द मदर चच0च्या सदस्यांच्या हेतू विकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� विकं�ा के�ळ �ैयविक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रेम एकट्याने
माणसा�र राज्य करते; आविण एक वि�श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सवुि�धांना प्रवितविबंविबत करते, पापाची विनंदा करते, खरा बंधतुा, दानशूरपणा आविण
cमा  यामध्ये. या  चच0मधील  सदस्यांनी  दररोज  स�0  प्रकारच्या  �ाईटापासून  �ाचलेले,  भवि�ष्य  सांगण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  विनंदा
करण्यापासून, समपुदेशनातून, प्रभा� पाडण्यापासून विकं�ा चकुीच्या मागा0ने प्रभावि�त होण्यापासून �ाचण्यासाठी प्राथ0ना करा�ी.

चच0 मॅन्यअुल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

कर्त&व्याची सर्तक& र्ता

आLमक मानविसक सूचनेवि�रूद्ध दररोज स्�त: चा बचा� करणे, आविण दे�, त्याचा नेता आविण मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .्य्ा
वि�सरणे विकं�ा दलु0c करणे हे या चच0मधील प्रत्येक सदस्याचे कत0व्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच0 मॅन्यअुल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________
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