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सोनेरी मजकूर:  स्तोत्रसंवि�ता 19 : 1

"स्�र्ग! दे�ाचा मवि�मा र्गातात. आणि$ आकाश दे�ाने आपल्या �ाताने ज्या चांर्गल्या र्गोष्टी केल्या आ�ेत त्या
दाख�ते."

उत्तरदायी �ाचन:  स्तोत्रसंवि�ता 18 : 30-35

30 दे�ाची शक्ती परिरपू$! आ�े. परमेश्वराच्या शब्दांची परीक्षा घेतली रे्गली आ�े. जे त्याच्या�र 
वि�श्वास टाकतात त्यांचे तो रक्ष$ करतो.

31 परमेश्वराखेरीज इतर कुठला�ी दे� ना�ी. आपल्या दे�ाखेरीज इतर खडक इथे ना�ीत.
32 दे� मला शक्तिक्त देतो शुध्द जी�न जर्गण्यासाठी तो मला मदत करतो.
33 दे� मला �र$ासारखे जोरात पळण्यासाठी मदत करतो. तो मला उंचा�र स्थिस्थर ठे�तो.
34 दे� मला युध्दाचे क्तिशक्ष$ देतो. त्यामुळे माझे �ात शक्तिक्तशाली बा$ सोडू शकतात.
35 दे�ा, तू माझे रक्ष$ केलेस आणि$ मला जिजंकायला मदत केलीस तू मला तुझ्या उजव्या �ाताने 

आधार दिदलास माझ्या शत्रूचा पराभ� करण्यासाठी तू मला मदत केलीस.

धडा उपदेश

बायबल पासून

1. यशया 61: 10, 11

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविHल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच!ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलवि�लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि$ ख्रिJश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चस!मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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10 परमेश्वर मला अत्यंत सुखी ठे�तो. दे�ामुळे मी स�!स्�ी सुखी आ�े. परमेश्वर मला तार$ाचे कपडे 
घालतो. �े कपडे स्�त:च्या लग्नात घालायच्या कपड्यांप्रमा$े संुदर आ�ेत. परमेश्वर चांरु्गलप$ाचा 
अरं्गरखा मला घालतो. �धू�ेशाप्रमा$े �ा अंर्गरखा संुदर आ�े.

11 जमीनीमळेु रोपे �ाढतात. लोक शेतांत बी पेरतात. ते बी जमिमनीत रूजून �ाढते. त्याचप्रमा$े परमेश्वर 
चांरु्गलप$ा �ाढ�ील, स�! राष्ट्रांत त्याची प्रशंसा अमिधकच �ाढ�ील.

2. 2 शमु�ेल 22 : 1 (दा�ीद)-7, 14-22

1 शौल आणि$ इतर शत्रू यांच्या �ातून दे�ाने सोड�ल्याबद्दल दा�ीदाने �े स्तुवितर्गीत म्�टले.
2 परमेश्वर �ा माझा दुर्ग! माझा र्गड माझ्या सुरणिक्षततेचा आधार
3 तो माझा दे� माझ्या संरक्ष$ासाठी मी या दुर्गा!च्या, दे�ाच्या आश्रयाला जातो. दे� म्�$जे माझी संरक्षक

ढाल आ�े त्याचे सामर्थ्यय! माझे रक्ष$ करते. परमेश्वर म्�$जे माझी लपण्याची जार्गा, माझ्या सुरणिक्षततेचे
दिठका$ उंच डोंर्गरात असलेले. Qूर शत्रूपासून तो मला �ाच�तो.

4 त्यांनी माझी चेष्टा केली. प$ मी मदतीसाठी परमेश्वराचा धा�ा केला आणि$ शत्रूपासून माझा बचा� 
करण्यात आला.

5 मृत्यूच्या लाटा माझ्याभो�ती थैमान घालत �ोत्या. मृत्युसदनाला ने$ाऱ्या पुराच्या लोंढ्यात मी सापडलो
�ोतो.

6 कबरीचे पाश माझ्या भो�ती आ�ळले �ोते. मृत्यूचा सापळा माझ्यासमोर तयार �ोता.
7 तेव्�ा मी परमेश्वराचा धा�ा केला. �ोय, मी त्यालाच शर$ रे्गलो. दे� त्याच्या मदंिदरात �ोता त्याने माझा 

धा�ा ऐकला. मदतीसाठी केलेला माझा आQोश त्याने ऐकला.
14 परमेश्वर आकाशातून र्गरजला त्याचा आ�ाज स�!त्र दुमदुमला
15 त्याने वि�जांचे बा$ सोडले आणि$ शत्रूची दा$ादा$ उडाली. परमेश्वराने वि�जा पाठ�ल्या आणि$ लोक 

भीतीने सैरा�ैरा पळाले
16 परमेश्वरा, तुझ्या घनरं्गभीर आ�ाजात तू बोललास तेव्�ा तुझ्या नाकपुड्यातील सोसाट्याच्या उच्छ् �ासाने

(समुद्राचे पा$ी�ी मारे्ग �टले) समुद्राचा तळ दिदसू लार्गला, पृर्थ्य�ीचा पाया उघडा पडला.
17 मला परमेश्वराने आधार दिदला �रुन तो खाली आला. मला धरून त्याने संकटांच्या खोल पाण्यातून बा�ेर

काढले.
18 शत्रू मला �रचढ �ोता. त्यांना माझा मत्सर �ाटला. शत्रू बलाढ्य �ोता प$ परमेश्वराने मला �ाच�ले.
19 मी अडच$ीत �ोतो तेव्�ा शत्रूने माझ्या�र �ल्ला केला. प$ दे�ाने मला आधार दिदला.
20 परमेश्वराचा माझ्या�र लोभ आ�े म्�$ून त्याने मला सोड�ले. मला त्याने सुरणिक्षत स्थळी नेले.
21 मी केले त्याचे Hळ परमेश्वर मला देईल कार$ मी योग्य तेच केले. मी रै्गर का�ी केले ना�ी, तेव्�ा त्याचे 

चांर्गले Hळ तो मला देईल.
22 कार$ मी परमेश्वराचे आज्ञापालन केले. दे�ावि�रुध्द को$ता�ी आपराध मी केला ना�ी.

3. यशया 12 : 2-6

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविHल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच!ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलवि�लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि$ ख्रिJश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चस!मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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2 दे� माझा तारक आ�े माझी त्याच्या�र श्रध्दा आ�े. मी विनभ!य आ�े तो मला तारतो. परमेश्वर �ीच माझी
शक्तीआ�े. तो मला तारतो म्�$ूनच मी त्याचे स्तवुितस्तोत्र र्गातो.

3 तार$ाच्या झऱ्यातून तुम्�ी पा$ी घ्या म्�$जे.
4 सुखी व्�ाल आणि$ म्�$ाल, परमेश्वराची स्तुती असो. त्याच्या ना�ाची उपासना करा. त्याच्या कर$ीची 

मावि�ती लोकांना सांर्गा.
5 परमेश्वराचे स्तुवितस्तोत्र र्गा कार$ त्याने म�ान काय! केले आ�े. दे�बाद्दल �ी �ाता! स�! जर्गात पसर�ा 

स�! लोकांना �े कळू द्या.
6 सीयोन�ासीयांनो, तमु्�ी र्गजर करा. कार$ इस्राएलचा एकमे� पवि�त्र दे� समथ!प$े तुमच्यामध्ये आ�े. 

तेव्�ा आनंदी व्�ा.
4. 1 इवित�ास 14 : 8 (कधी)-17

8 ... पक्तिलष्ट्यांना कळले तेव्�ा ते दा�ीदाच्या मार्गा�र विनघाले. दा�ीदाला �ी बातमी कळली तेव्�ा तो 
पक्तिलष्ट्यांशी लढायला विनघाला.

9 पक्तिलष्ट्यांनी रेHाईमच्या खोऱ्यात रा�$ाऱ्या लोकां�र चढाई करुन त्यांना लुटले.
10 दा�ीद दे�ाला म्�$ाला, पक्तिलष्ट्यां�र मी प्रवित�ल्ला करु काय? मला तू त्यांचा पराभ� करु देशील 

काय? परमेश्वराने दा�ीदाला सांविर्गतले, जरुर जा. मी तुझ्या �ातून पक्तिलष्ट्यांचा पराभ� कर�ीन.
11 मर्ग दा�ीद आणि$ त्याची मा$से बाल-परासीम येथपय!त जाऊन पोचली. त्यांनी पक्तिलष्ट्यांचा पराभ� 

केला. दा�ीद म्�$ाला, धर$ाला खिखंडार पाडून पा$ी घुसते त्याप्रमा$े दे�ाने माझ्या शत्रूला मारे्ग सारले 
आ�े. माझ्या कडून दे�ाने �े कर�ून घेतले. म्�$ून आता त्या दिठका$ाचे ना� बाल-परासीम-दे�ाने 
पाडलेले खिखंडार-असे पडले आ�े.

12 पक्तिलष्ट्यांनी आपली दै�ाने वितथेच एHाईम दिदली. दा�ीदाने आपल्या मा$सांना त्या मूतv जाळून 
टाकायला सांविर्गतल्या.

13 रेHाईमच्या खोऱ्यात रा�$ाऱ्या लोकां�र पक्तिलष्ट्यांनी पुन्�ा एकदा �ल्ला केला.
14 दा�ीदाने पुन्�ा दे�ाची प्राथ!ना केली. दे�ाने त्या प्राथ!नेला ओ दिदली. तो म्�$ाला, दा�ीदा, तू 

पक्तिलष्ट्यां�र �ल्ला करायला जाशील तेव्�ा समोरुन न जाता पाठीमारू्गन जा. तुतीच्या झाडांमारे्ग लपून 
बस. त्या झाडां�र चढून बस.

15 वितथे तुला सैन्य चाल करुन जात आ�े याची चाहूल लारे्गल. तेव्�ा पक्तिलष्ट्यां�र �ल्ला चढ�. मी (म्�$जे
दे�) पक्तिलष्ट्यां�र �ल्ला करायला पुढे �ोईन आणि$ त्यांचा पराभ� करीन.

16 दा�ीदाने दे�ाच्या सांर्गण्याप्रमा$े केले. दा�ीदाने आपल्या लोकांस� पक्तिलष्ट्यांचा पाडा� केला. 
विर्गबोनपासून रे्गजेपयyत त्यांनी पक्तिलष्ट्यांच्या सैन्याला झोडपून काढले.

17 त्यामुळे दा�ीदाची कीतv स�!दूर पसरली. दे�ाने स�! राष्ट्रांत दा�ीदाची द�शत विनमा!$ केली.

5. प्रकटीकर$ 21 : 2 (मी)-7

2 पवि�त्र नर्गर यरुशलेम दे�ापासून खाली उतरताना मी पावि�ले. ते नर्गर ʊ यरुशलेम, �रासाठी 
सजवि�लेल्या �धूसारखे दिदसत �ोते.

�ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविHल्ड ख्रिJश्चन सायन्स चच!ने तयार केला �ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलवि�लेल्या किकंर्ग जेम्स बायबलमधील 
विQस्टिस्टकल कोटेशन्स आणि$ ख्रिJश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड �ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Qप्चस!मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ�े.
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3 आणि$ स्�र्गा!तील सिसं�ासनापासून झालेली मोठी �ा$ी मी ऐकली.ती �ा$ी म्�$ाली, आता मा$सांच्या 
बरोबर दे�ाची �स्ती आ�े. आणि$ तो त्यांच्या बरोबर रा�ील. आणि$ तो त्यांचा दे��ोईल.

4 तो त्यांच्या डोळ्यांतील अश्रु पूसून टाकील. आणि$ येथून पुढे मर$ अस$ार ना�ी. शोक कर$े, रड$े 
आणि$ अथ�ादु:खस�न् कर$े रा�$ार ना�ी. कार$ स�! जुन्या र्गोष्टी ना�ीशा झालेल्या आ�ेत.

5 जो सिसं�ासना�र बसलेला �ोता, तो म्�$ाला, पा�ा मी स�! का�ी न�ीन करीत आ�े!” मर्ग तो पुढे 
म्�$ाला, “क्तिल�ी!कार$ �े शब्द वि�श्वास ठे�ण्याला योग्य आणि$ खरे आ�ेत.

6 नंतर तो मला म्�$ाला, पू$! झाले आ�े! मी अल्Hा � ओमेर्गा, आरंभ � शे�ट आ�े. जो को$ी 
त�ानेला आ�े, त्यालामी जी�नी पाण्याच्या झऱ्यातील पा$ी Hुकट देईन.

7 जो वि�जय मिमळवि�तो, त्याला या स�! र्गोष्टी मिमळतील, मी त्याचा दे��ोईन, � तो माझा पतु्र �ोईल.

वि�ज्ञान आणि$ आरोग्य

1. 472: 24 (स�!)-26

स�! �ास्तवि�कता दे� आणि$ त्याच्या विनर्मिमंतीमध्ये आ�े, क$!मधुर आणि$ मिचरंतन आ�े. त्याने जे विनमा!$ केले 
ते चांर्गले आ�े आणि$ जे का�ी त्याने केले ते स�! करतो.

2. 465: 8-1

प्रश्न.— दे� म्�$जे काय?

उत्तर — दे� अव्य�स्थिस्थत, दिदव्य, स��च्च, अनंत मन, आत्मा, आत्मा, तत्�, जी�न, सत्य, प्रमे आ�े.

प्रश्न. — या अटी समानाथv आ�ेत?

उत्तर — ते  आ�ेत.  ते  एका  परिरपू$!  दे�ाचा  उल्लेख करतात.  त्यांचा  दे�तेचा  स्�भा�,  सार  आणि$
संपू$!ता व्यक्त करण्याचा �ेतू आ�े. न्याय, दया, श�ा$प$, चांरु्गलप$ा इत्यादी दे�ाचे रु्ग$धम!.

प्रश्न. — एकापके्षा जास्त दे� किकं�ा तत्� आ�े का?
उत्तर — ना�ी. तत्� आणि$ त्याची कल्पना एक आ�े आणि$ �ी दे�, स�!शक्तिक्तमान, स�!ज्ञ आणि$ स�!व्यापी 
प्रा$ी आ�े आणि$ त्याचे प्रवितकिबंब मनषु्य आणि$ वि�श्व आ�े.

3. 275 : 20-24

अध्यात्मशास्त्रानुसार,  आध्यात्मित्मक आत्म्यानुसार,  स्पष्टप$े  �े  दश!वि�ते  की  स�!  मन आ�े,  आणि$ ते  मन
म्�$जे दे� आ�े,  स�!व्यापी आ�े,  स�!व्यापी आ�े,  स�!ज्ञानी आ�े -  म्�$जेच स�! शक्ती,  स�! उपस्थिस्थती,
स�! वि�ज्ञान आ�े. म्�$ूनच प्रत्यक्षात मनाचे प्रकटीकर$ �ोते.
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4. 469 : 25-10

दे� किकं�ा चांर्गला �ा स�!व्यापी आ�े आणि$ स�! शक्ती आ�े �े कबूल केल्या�र आप$ स�!व्यापीतेचे उच्च मिचन्�
र्गमा�तो, अजून�ी आम्�ी असे मानतो की �ाईट ना�ाची आ$खी एक शक्ती आ�े. एकापके्षा जास्त मन आ�े 
�ी श्रद्धा प्राचीन पौराणि$क कथा आणि$ मूर्तितंपूजक मरू्तितंपूजाप्रमा$ेच दै�ी धम!शास्त्रासाठी �ाविनकारक आ�े. 
दे� एकच विपता असून�ी मनुष्याचे संपू$! कुटंुब एकमेकांचे भाऊ �ोतील. आणि$ एका मनाने आणि$ दे�, किकं�ा 
चांर्गला, मा$साचे बंधुत्� प्रमे आणि$ सत्य असू शकते, आणि$ तत्� आणि$ आध्यात्मित्मक शक्ती एकात्म जे दै�ी 
वि�ज्ञान स्थापन. एकापके्षा जास्त मनाचे अत्मिस्तत्� अस$े �ी मूर्तितंपूजाची मूळ चूक �ोती. या तु्रटीने आध्यात्मित्मक
सामर्थ्यय! र्गमा�ले, एक अवि�तीयप$ाक्तिश�ाय असीम सत्य म्�$ून जी�नाचे आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्� र्गमा�ले आणि$
कायमचे आणि$ सा�!वित्रक म्�$ून पे्रमाचे नुकसान झाले.

5. 130 : 7-14

जेव्�ा आप$ वि�ज्ञानाची �ास्तवि�कता दश!�ू शकता तेव्�ा स�! मतभेद नष्ट कर$ारे दिदव्य वि�ज्ञानाबद्दल 
अप्रामाणि$कप$े बोल$े व्यथ! आ�े. �ास्तवि�कता ईश्वराशी, दै�ी तत्त्�ाशी परिरपू$! आ�े की ना�ी याबद्दल 
शंका घे$े मूख!प$ाचे आ�े - जर वि�ज्ञान, समजून घेतले आणि$ प्रात्यणिक्षक केले तर स�! वि�रोधाचा नाश 
�ोईल - कार$ आप$ कबूल करता की दे� स�!शक्तिक्तमान आ�े; कार$ या भार्गापासून �े लक्षात येते की 
चांर्गल्या आणि$ त्याच्या र्गोड कॉनकड्!समध्ये स�!-शक्ती असते.

6. 102 : 12-15

आपल्या वि�श् �ा�र विनमा!त्यांपके्षा ग्र�ां�र अमिधक सत्ता ना�ी, कार$ दे� स�! जर्गा�र राज्य करतो; परंतु 
मनुष्याने दे�ाच्या सामर्थ्यया!ने प्रवितकिबंविबत केलेले स�! पृर्थ्य�ी � त्याच्या सैन्यां�र प्रभुत्� आ�े.

7. 275 : 6-19

दै�ी वि�ज्ञानाचा प्रारंणिभक किबंदू असा आ�े की दे�, आत्मा, स�!स्� आ�े, आणि$ तेथे को$ते�ी इतर सामर्थ्यय! 
किकं�ा मन ना�ी, की दे� प्रेम आ�े, आणि$ म्�$ूनच तो दै�ी तत्� आ�े.

वि�ज्ञानात असण्याची �ास्तवि�कता आणि$ Qम समजून घेण्यासाठी, आप$ दे�ाला खरोखर जे का�ी आ�े 
त्याचे दै�ी तत्� मान$े आ�श्यक आ�े. आत्मा, जी�न, सत्य, प्रमे, एकवित्रतप$े एकत्र जोडले जाते - आणि$ 
�ी दे�ाची शास्त्रीय ना�े आ�ेत. स�! पदाथ!, बुद्धिद्धमत्ता, श�ा$प$, अत्मिस्तत्�, अमरत्�, कार$ आणि$ परिर$ाम
दे�ाचे आ�ेत. �े त्याचे रु्ग$ आ�ेत, असीम दै�ी तत्त्�, प्रीतीचे शाश्वत अणिभव्यक्ती. श�ा$प$ श�ा$प$ापेक्षा 
श�ा$प$ाचे नसते. को$ते�ी सत्य सत्य ना�ी, प्रमे को$ते�ी प्रेमळ ना�ी, जी�न म्�$जे जी�न ना�ी तर दै�ी
आ�े; का�ी चांर्गले ना�ी, परंतु दे� चांर्गली कृपा करतो.

8. 2 : 15-2
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प्राथ!ना अत्मिस्तत्�ाचे वि�ज्ञान बदलू शकत ना�ी, परंतु ती आपल्याशी सुसंर्गततेत आ$ते. चांरु्गलप$ा सत्याचे 
प्रदश!न प्राप्त करते. दे� आम्�ाला �ाच�ेल �ी वि�नंती स�! आ�श्यक ना�ी. दै�ी मनाची बाजू माडंण्याची 
के�ळ स�य, एखाद्याने मनुष्याकडे यामिचका केल्याने, दे�ासारखे मान�ी मान�ा�र वि�श्वास ठे�ला जातो - 
�ी एक आध्यात्मित्मक चूक ज्यामुळे आध्यात्मित्मक �ाढ �ोते.

दे� �े प्रमे आ�े. आम्�ी त्याला अमिधक असल्याचे वि�चारू शकतो? दे� बुद्धिद्धमत्ता आ�े. ज्याला त्याने 
आधीपासून कळले ना�ी त्याबद्दल आप$ असीम मनाला मावि�ती देऊ शकतो? आम्�ी परिरपू$!ता 
बदलण्याची अपेक्षा करतो? आम्�ी स्�ीकारण्यापेक्षा जास्त ओतल्या जा$ाऱ्या ओपन Hाऊंटमध्ये अमिधक 
वि�न�$ी करू का? न बोललेली इच्छा आपल्या स�ाyचे अत्मिस्तत्� आणि$ धन्यतेचा स्रोत ज�ळ आ$ते.

दे�ाला दे� मान$े �ी एक विनरथ!क पुनरा�ृत्ती आ�े. दे� "काल, आणि$ आज आणि$ सदास�!काळ एक आ�े"
आणि$ जो अवि�चलप$े बरोबर आ�े तो आपल्या प्रांताची आठ�$ न ठे�ता योग्य ते करतो.

9. 467 : 9-13

�े स�ाyनी समजून घेतले पावि�जे की स�! पुरुषांचे एक मन, एक दे� आणि$ विपता, एक जी�न, सत्य आणि$ प्रेम 
आ�े. �ी �स्तुस्थिस्थती स्पष्ट �ोताच मान�जातीचे प्रमा$ परिरपू$! �ोईल, युद्ध संपेल आणि$ मनुष्याचा खरा 
बंधुता प्रस्थाविपत �ोईल.

10.   340 : 15-29

"माझ्या क्तिश�ाय इतर को$त्या�ी दै�तांची तू उपासना करु नयेस." (विनर्ग!म 20: 3.) पवि�ली आज्ञा �ी माझा 
आ�डता मजकूर आ�े. �े ख्रिJश्चन वि�ज्ञान प्रदर्शिशंत करते. तो दे�, आत्मा, मन च्या वित्रमूतv क्तिसखाना; �े सूमिचत 
करते की मनषु्याला इतर आत्मा किकं�ा मन नसते, तर दे� अनंतकाळचे भले करतो आणि$ स�ाyचे मन असेल. 
पवि�ल्या आजे्ञचा दिदव्य तत्� अत्मिस्तत्�ाच्या वि�ज्ञानास आधार देतो, ज्या�ारे मनुष्य आरोग्य, पवि�त्रता आणि$ 
अनंतकाळचे जी�न दश!वि�तो. एक अनंत दे�, चांर्गला, पुरूष आणि$ राष्ट्रांना एकत्र करतो; मा$साचे बंधुत्� 
बन�ते; युद्ध संप�ते; पवि�त्र शास्त्रात असे क्तिलवि�ले आ�े: "तुझ्या शेजा ;््या�र स्�त: सारखी प्रीती कर." 
मूर्तितंपूजक आणि$ ख्रिJश्चन मूर्तितंपूजा नष्ट करतात - सामाद्धिजक, नार्गरी, रु्गन्�ेर्गारी, राजकीय आणि$ धार्मिमकं 
संवि�तांमध्ये जे का�ी चुकीचे आ�े; सिलंर्ग समतुल्य; मा$साला शाप देतात आणि$ पाप, दु: ख, क्तिशक्षा �ोऊ 
किकं�ा नाश करू शकत ना�ी असे का�ी�ी सोडत ना�ी.

दैविनक कत!व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी
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रोजची प्राथ!ना

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

चच! मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भार्ग. 4

�ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच!च्या सदस्यांच्या �ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयक्तिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने मा$सा�र राज्य करते; आणि$ एक ख्रिJश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात र्गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरप$ा आणि$ क्षमा यामध्ये. या चच!मधील सदस्यांनी
दररोज स�! प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांर्गण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मार्गा!ने  प्रभावि�त  �ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ!ना
करा�ी.

चच! मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत!व्याची सतक! ता

आQमक मानक्तिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर$े,  आणि$  दे�,  त्याचा  नेता  आणि$
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  .््या वि�सर$े किकं�ा दुल!क्ष कर$े �े या चच!मधील प्रत्येक सदस्याचे कत!व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय �ोईल.

चच! मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भार्ग. 6

_____________________
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