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वि�षय — प्रायश्चि�त्त सि�द्धांत

�ोनेरी मजकूर:  स्तोत्र�ंवि%ता 25 : 8

"परमेश्वर खरोखरच चांगला आ%े. तो पापी माण�ांना जगण्या�ाठी योग्यमाग. दाख�तो."

उत्तरदायी �ाचन:  स्तोत्र�ंवि%ता 103 : 1-5, 22 

1 माझ्या आत्म्या परमेश्वराचा जयजयकार कर. माझ्या शरीराच्या प्रत्येक भागाला त्याच्या पवि�त्र ना�ाची 
स्तुती करु दे.

2 माझ्या आत्म्या, परमेश्वराचा जयजयकार कर आश्चिण तो खोखरच दयाळू आ%े %े वि��रु नको�.
3 दे�ा, आम्%ी केलेल्या ��. पापांबद्दल क्षमा कर. तो आमचे ��. आजार बरे करतो.
4 दे� थडग्यापा�ून आमचे आयुष्य �ाच�तो आश्चिण तो आम्%ांला प्रेम आश्चिण �%ानुभूती देतो.
5 दे� आम्%ाला खूप चांगल्या गोष्टी देतो. तो आम्%ाला गरुडा�ारखे परत तरुण बन�तो.
22 परमेश्वराने �गळीकडच्या ��. �स्तू केल्या. दे� चराचरा�र राज्य करतो आश्चिण त्या �गळ्यांनी 

परमेश्वराची स्तुती केली पावि%जे. माझ्या आत्म्या परमेश्वराची स्तुती कर.

धडा उपदेश

बायबल पा�ून

1. स्तोत्र�ंवि%ता 25 : 1, 6-8

1 परमेश्वरा, मी स्�तला तुझ्याकडे �ुपूद. करतो.
6 परमेश्वरा, माझ्याशी दयाळू रा%ायचे लक्षात अ�ू दे तुझ्याज�ळचे ने%मीचे को�ळे पे्रम मला दाख�.

%ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविGल्ड ख्रिI�न �ायन्� चच.ने तयार केला %ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलवि%लेल्या किकंग जेम्� बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्� आश्चिण ख्रिI�न �ायन्� टेक्स्टबुक, �ायन्� अँड %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Oप्च�.मधील �ुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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7 माझे पाप आश्चिण तरुणपणी मी ज्या �ाईट गोष्टीकेल्या त्या लक्षात ठे�ू नको� परमेश्वरा, तुझ्या चांगल्या 
कीतX�ाठी माझी प्रेमाने आठण ठे�.

8 परमेश्वर खरोखरच चांगला आ%े. तो पापी माण�ांना जगण्या�ाठी योग्यमाग. दाख�तो.

2. यो%ान 9 : 1 (ज�ा)-3, 6-8, 10, 11

1 ... चालला अ�ताना त्याने एक आंधळा मनुष्य पावि%ला. %ा मनुष्य त्याच्या जन्मापा�ूनआंधळा %ोता.
2 येशूच्या सिशष्यांनी त्याला वि�चारले, गुरुजी, %ा मनषु्य आंधळा जन्मला. परंतु तो कोणाच्या पापामळेु 

आंधळा जन्मला? त्याच्या स्�त:च्या का त्याच्या आई�डिडलांच्या पापामुळे?
3 येशूने उत्तर दिदले, “त्याच्या स्�त:च्या पापामुळे अगर त्याच्या आई�डीलांच्या पापामुळे %ा आंधळा 

झाला ना%ी. मी याला बरे करताना लोकांना दे�ाचे �ामर्थ्यय. दाखवि�ता या�े म्%णून %ा आंधळा जन्मला.
6 अ�े बोलल्यानंतर, येशू माती�र थंुकला. त्याने त्या थंुकीने डिचखल केला, आश्चिण त्या डिचखलाचा गोळा 

करुन त्याने त्या माण�ाच्या डोळ्यां�र ठे�ला.
7 मग येशूने त्या मनुष्याला �ांविगतले, जाऊन सिशलो% तळ्यात डोळे धू. (सिशलो% म्%णजे पाठवि�लेला) 

म्%णूने तो मनुष्य त्या तळ्यापाशी गेला. त्याने डोळे धुतले आश्चिण तो परत आला, तेव्%ा त्याला चांगले 
दिद�ू लागले %ोते.

8 का%ी लोकांनी त्याला भीक मागताना पू�X पावि%ले %ोते. %ी माण�े आश्चिण त्याचे शेजारी म्%णाले, पा%ा! 
येथे ब�ून भीक मागत अ�े तो मनुष्य %ाच आ%े ना?

10 लोकांनी वि�चारले, अरे अ�े घडले तरी काय? तुला क�े दिद�ू लागले?
11 त्या मनुष्याने उत्तर दिदले. लोक ज्याला येशू म्%णतात त्याने थोडा डिचखल केला. त्याने तो डिचखल माझ्या 

डोळ्यां�र ला�ला. मग येशूने मला सिशलो% तळ्याकडे जाऊन धुण्या� �ांविगतले. म्%णून मी सिशलो% 
तळ्या�र जाऊन डोळे धुतले. आश्चिण मग मला दिद�ू लागले.

3. यो%ान 13 : 1, 3-17

1 मग �ल्%ांडण �णापू�X येशूने आपण या जगातून विनघून विपत्याकडे जा�े अ�ा �मय आलाआ%े, %े 
जाणून आपले स्�त:चे लोक जे जगात %ोते त्यांच्या�र शे�टपय_त प्रीवित केली.

3 आपल्या %ाती विपत्याने ��. का%ी दिदले आ%े आश्चिण आपण दे�ापा�ून आलो आश्चिण आता दे�ाकडे जातो
%े ओळखून,

4 येशू जे�णा�रून उठला, त्याने आपली बाह्य�स्त्रे काढून ठे�ली � रुमाल घेऊन आपल्या कमरे� 
बांधला.

5 मग तो गंगाळात पाणी ओतून सिशष्यांचे पाय धुऊ लागला. आश्चिण कमरे� बांधलेल्या रुमालाने पु�ू 
लागला.

6 मग तो सिशमोन पते्राकडे आला; पण पेत्र त्याला म्%णाला, प्रभु, तू माझे पाय धुणार काय?
7 येशूने उत्तर दिदले, मी आता जे करीत आ%े, ते तुला आता कळणार ना%ी, तर पुढे तुला कळेल.
8 पेत्र त्याला म्%णाला, तू माझे पाय कधी%ी धु�ायचे ना%ीत. येशूने उत्तर दिदले, जर मी तुझे पाय धुतले 

ना%ीत तर तुला माझ्या बरोबर �ाटा ना%ी. सिशमोन पेत्राने उत्तर दिदले,

%ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविGल्ड ख्रिI�न �ायन्� चच.ने तयार केला %ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलवि%लेल्या किकंग जेम्� बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्� आश्चिण ख्रिI�न �ायन्� टेक्स्टबुक, �ायन्� अँड %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Oप्च�.मधील �ुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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9 मग प्रभु माझे पायच नव्%े तर %ात � डोके%ी धु�ा.
10 येशूने उत्तर दिदले, ज्याची आंघोळ झाली आ%े, त्याचे Gक्त पाय धुतले तरी चालेल, कारण तो स्�च्छच 

आ%े. तमु्%ी स्�च्छ आ%ात पण ��.च ना%ीत.
11 आपल्याला कोण धरून देणार %े येशूला मा%ीत %ोते, म्%णून तुम्%ी ��.च शुद्ध ना%ीतअ�े तो म्%णाला.
12 जेव्%ा त्याने त्याचे पाय धुण्याचे �ंपवि�ले तेव्%ा त्याने आपली बाह्या�स्त्रे घातली � आपल्या जागे�र 

आला. त्याने त्यांना वि�चारले, मी काय केले %े तुम्%ांला �मजले काय?
13 तुम्%ी मला गुरुजी आश्चिण प्रभु म्%णता आश्चिण योग्य म्%णता, कारण मी तोच आ%े.
14 म्%णून मी जो प्रभु आश्चिण गुरु अ�ून%ी मी तुमचे पाय धुतले तर तुम्%ी%ी एकमेकांचे पाय धु�ा�े.
15 कारण ज�े मी केले त�े तमु्%ी%ी करा�े म्%णून मी तुम्%ांला उदा%रण घालून दिदले.
16 मी खरे �ांगतो, दा� आपल्या मालकापके्षा श्रषे्ठ ना%ी आश्चिण पाठवि�लेला ज्याने पाठवि�ले त्याच्यापेक्षा 

श्रेष्ठ ना%ी.
17 या गोष्टी जर तमु्%ी �मजता आश्चिण त्या तुम्%ी जर केल्या तर तुम्%ी आशी�ा.दिदत आ%ात.

4. यो%ान 19 : 1, 2, 6-11, 14-19

1 मग विपलाताने येशूला नेऊन Gटके मारण्याची आज्ञा दिदली.
2 आश्चिण सिशपायांनी काट्यांचा मुगटु गुंGून तो त्याच्या डोक्यात घातला, � त्याला जांभळे �स्त्र घातले.
6 मुख्य याजक � त्यांचे रक्षक त्याला पा%ताक्षणीच मोठ्याने ओरडले, त्याला �धस्तंभा�र ख्रिखळा! 

�धस्तंभा�र ख्रिखळा!” पण विपलाताने उत्तर दिदले, तुम्%ी त्याला घ्या � �धस्तंभा�र ख्रिखळा. माझ्या दृष्टीने 
त्याच्या�र आरोप ठे�णया� कोणते%ी कारण मला दिद�त ना%ी.

7 यहूद्यांनी जोर देऊन म्%टले, आम्%ांला विनयमशास्त्र आ%े, आश्चिण त्या विनयमशास्त्राप्रमाणे त्याने मेलेच 
पावि%जे. कारण त्याने स्�त:दे�ाचा पतु्र अ�ल्याचा दा�ा केला.

8 जेव्%ा विपलाताने %े ऐकले, तेव्%ा तो अडिधकच घाबरला.
9 आश्चिण तो आत राज�ाड्यात परत गेला. येशूला त्याने वि�चारले, तू कोठून आला आ%े�? पण येशूने 

त्याला उत्तर दिदले ना%ी.
10 विपलात म्%णाला, तू माझ्याशी बोलण्या� नकार देतो� काय? तुला �धस्तंभा�र ख्रिखळण्याची किकं�ा मकु्त

करण्याची ताकद मला आ%े, %े तुला �मजत ना%ी का?
11 येशूने उत्तर दिदले, जर �रून अडिधकार देण्यात आला न�ता, तर तुला माझ्या�र अडिधकार न�ता. 

म्%णून ज्याने मला तुझ्या स्�ाधीन केले तो म%ान पापाचा दोषी आ%े.
14 तो तर �ल्%ांडणाची तयारी करण्याचा दिद�� अ�ून दुपारची केळ झाली %ोती.
15 विपलात त्या यहूद्यांना म्%णाला, प%ा %ा तुमचा राजा. यहूदी ओरडले, त्याला घेऊन जा! त्याला घेऊन 

जा! आश्चिण �धस्तंभा�र ख्रिखळून मारा! विपलाताने त्यांना वि�चारले, मी तुमच्या राजाला �धस्तंभीद्या�े 
काय? मुख्य याजकांनी उत्तर दिदले, आम्%ांला कै�रासिश�ाय दु�रा कोणी राजा ना%ी.

16 मग त्याने त्याला �धस्तंभी ख्रिखळण्या�ाठी त्यांच्या %ाती दिदले.मग सिशपायांनी येशूचा ताबा घेतला.
17 येशूने स्�त:चा �धस्तंभ �ावि%ला. तो बा%ेर क�टीची जागा म्%टलेल्या दिठकाणी गेला. इब्री भाषेत त्याला 

गुलगुथा म्%णतात.

%ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविGल्ड ख्रिI�न �ायन्� चच.ने तयार केला %ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलवि%लेल्या किकंग जेम्� बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्� आश्चिण ख्रिI�न �ायन्� टेक्स्टबुक, �ायन्� अँड %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Oप्च�.मधील �ुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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18 गुलगुथा येथे त्यांनी येशूला �धस्तंभा�र ख्रिखळ्यांनी ठोकले. त्यांनी आणखी दोन मनुष्यांना�ुद्वा 
�धस्तंभा�र ख्रिखळले. त्या दोघांना त्यांनी येशूच्या दोन्%ी बाजंूना ख्रिखळले � मध्ये येशूला ख्रिखळले.

19 आश्चिण विपलाताने एक �ाक्य सिलवि%ले आश्चिण ते �धस्तंभा�र ला�ले. त्या�र अ�े सिलवि%ले %ोते की, येशू 
ना�रेथकर - यहूद्यांचा राजा

5. रोमकरां� 5 : 8 (दे�), 10, 11

8 परंतु आम्%ी पापी अ�तानाच ख्रिIस्त आमच्या�ाठी मरण पा�ला. त्याद्वारे त्याने दाख�ून दिदले की, तो 
आमच्या�र Gार पे्रम करतो.

10 आम्%ी दे�ाचे शत्रू अ�ता%ी त्याच्या पुत्राच्या मरणाद्वारे त्याने आमच्याशी �मटे केला. त्यामुळे आता 
आम्%ी दे�ाचे डिमत्र अ�ल्यामुळे दे� आम्%ांला त्याच्या पुत्राच्या जी�नाद्वारे रक्षील.

11 इतकेच नव्%े तर ज्याच्याद्वारे आमचा दे�ाबरोबर �मेट झाला त्या आपल्या प्रभु येशू ख्रिIस्ताद्वारे 
आम्%ी�ुद्धा दे�ावि�विषयी अश्चिभमान बाळगतोआदाम आश्चिण ख्रिIस्त.

वि�ज्ञान आश्चिण आरोग्य

1. 18 : 1-12

प्रायश्चि�त्त म्%णजे दे�ाबरोबर माण�ाच्या ऐक्याचे उदा%रण, ज्याद्वारे माणू� दिदव्य �त्य, जी�न आश्चिण प्रेम 
प्रवितकिबंविबत करतो. ना�रेथच्या येशूने विपत्याबरोबर मनषु्याचे ऐक्य सिशक�ले आश्चिण ते दाख�ून दिदले आश्चिण 
या�ाठीच आम्%ी त्याला विनत्य श्रद्धांजली �ावि%ले. त्याचे ध्येय �ैयसिक्तक आश्चिण �ामूवि%क दोन्%ी %ोते. त्याने 
आयुष्याचे काय. के�ळ स्�त: ला न्याय म्%णूनच केले ना%ी, तर त्याने मनुष्यांशी दयाळूपणे �ागले - त्यांचे क�े 
करा�े %े दश.वि�ण्या�ाठी, परंतु त्यांच्या�ाठी ते केले ना%ी किकं�ा त्यांना एक जबाबदारीपा�ून मुक्त केले ना%ी. 
येशूने धैया.न,े इंदिwयांच्या पुराव्यावि�रूद्ध, परसिशक पंथ आश्चिण प्रथांवि�रूद्ध काय. केले आश्चिण त्याने ��. प्रकारच्या 
वि�रोधकांना त्याच्या उपचार �ामर्थ्यया.ने नाकारले.

2. 19 : 6-11, 17-28

येशू मनषु्याला त्याच्या प्रेमाची एक �त्य भा�ना, येशूच्या सिशक�णुकींचा दै�ी तत्� देऊन मनषु्याशी �मेट 
घड�ून आणण्या� मदत करतो आश्चिण प्रमेाची %ी �त्य भा�ना मनुष्याला wव्य, पाप आश्चिण आत्म्याच्या 
विनयमादं्वारे मरणापा�ून मकु्त करते - दै�ी प्रेम कायदा.

प�ात्ताप आश्चिण दु: ख, प्रत्येक �ेदना, �ुधारणे�ाठी प्रत्येक प्रयत्न, प्रत्येक चांगली वि�चार�रणी � कृती 
आपल्याला येशूच्या पापाबद्दल प्रायश्चि�त्त �मजण्या� आश्चिण त्याच्या काय.क्षमते� मदत करण्या� मदत 
करेल; परंतु जर पापीने प्राथ.ना केली आश्चिण प�ात्ताप केला, पाप केले आश्चिण प�ात्ताप केला तर त्याला 
प्रायश्चि�ततेत थोडा�ा भाग आ%े - दे�ाशी एकांत�ा�ात - कारण त्याला व्या�%ारिरक प�ात्तापाचा अभा� 

%ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविGल्ड ख्रिI�न �ायन्� चच.ने तयार केला %ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलवि%लेल्या किकंग जेम्� बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्� आश्चिण ख्रिI�न �ायन्� टेक्स्टबुक, �ायन्� अँड %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Oप्च�.मधील �ुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.
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आ%े, ज्यामुळे हृदय �ुधारते आश्चिण मनुष्याला �क्षम करते श%ाणपणाची इच्छा पूण. करा. जे आपल्या 
मास्टरच्या सिशक�णुकीचे आश्चिण आचरणांचे दै�ी तत्� का%ी प्रमाणात दश.�ू शकत ना%ीत त्यांना दे�ामध्ये 
भाग ना%ी. जर आपण दे�ाची आज्ञा मोडण्या� नकार दिदला तर दे� दयाळू आ%े.

3. 22 : 11-14, 23-27, 30-31

आपल्या स्�त: च्या तारणा�ाठी काय. करा, "जी�न आश्चिण प्रेमाची मागणी आ%े, या�ाठी की दे� 
आपल्याबरोबर काय. करतो." मी येईपय_त अडिधग्र%ण करा! "आपल्या बक्षी�ची �ाट प%ा आश्चिण" चांगले 
करण्या� कंटाळा येऊ नका."

चुकांपा�ून अंवितम �ुटका, ज्याद्वारे आपण अमरत्�, अमया.द स्�ातंत्र्य आश्चिण पापी अथा.ने आनदं घेतो ते 
Gुलांच्या �ाटे�र पो%ोचत ना%ीत किकं�ा एखाद्याच्या वि�श्वा�ा�र दु�र्याच्या प्रयत्नांसिश�ाय काय. करीत ना%ीत. 

न्याया�ाठी पापीच्या �ुधारणाची आ�श्यकता अ�ते. दया न्यायाने मंजूर केली तेव्%ाच कज. रद्द करते.

4. 23 : 1-11

बुद्धी आश्चिण प्रेम आपल्याला पापांपा�ून �ाच�ण्या�ाठी स्�त: चे अनेक बसिलदानांची आ�श्यकता अ�ू 
शकते. एक बसिलदान, तथाविप म%ान, पापाचे कज. Gेडण्या�ाठी अपुरा आ%े. पापाच्या प्रायश्चिश् चत्त�ाठी 
�तत आत्म-विनध.न %ोणे आ�श्यक आ%े. दे�ाचा Oोध त्याच्या विप्रय पतु्रा�र टाका�ा, तो दै�ी अप्राकृवितक 
आ%े. अ�ा सि�द्धांत मान�विनर्मिमंत आ%े. प्रायश्चि�त्त %ी ब्रह्मज्ञानातील एक कठीण �मस्या आ%े, परंतु त्याचे 
�ैज्ञाविनक स्पष्टीकरण अ�े आ%े की, दु: ख म्%णजे �त्याने नष्ट करणा या पापी �ं�ेदनाची चूक आ%े आश्चिण 
अखेरी� पाप आश्चिण दु: ख दोघे%ी �ा�.कासिलक प्रेमाच्या पाया�र पडतील.

5. 48 : 10-16

गेथशेमानेच्या ग�ता�र पवि�त्र दै�ताने पडलेल्या �ेदनाचा घाम आठ�तो, जेव्%ा त्याच कपातून मद्यपान 
करतो तेव्%ा नम्र किकं�ा �ामर्थ्यय.�ान सिशष्य कुरकुर करेल, आश्चिण त्या नाशकत्या.�रील पापाच्या �ूड 
उग�ण्यापा�ून बचा�ा�ाठी किकं�ा वि�चार करू शकेल किकं�ा इच्छा अ�ेल काय? जी�न-काय. पूण. %ोईपय_त 
�त्य आश्चिण प्रेम का%ी तळ�े देतात.

6. 29 : 1-6

ख्रिI�नांनी देश आश्चिण परदेशात त्रुटीवि�रूद्ध शस्त्र उचलले पावि%जे. त्यांनी स्�त: मध्ये आश्चिण इतरांमध्ये पापा�%
अडकले पावि%जे आश्चिण आपला युद्ध �माप्त करेपय_त %े युद्ध चालू ठे�ले पावि%जे. जर त्यांनी वि�श्वा� ठे�ला तर
त्यांच्यात आनदंाचा मुकुट अ�ेल.

7. 45 : 6-21

%ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविGल्ड ख्रिI�न �ायन्� चच.ने तयार केला %ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलवि%लेल्या किकंग जेम्� बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्� आश्चिण ख्रिI�न �ायन्� टेक्स्टबुक, �ायन्� अँड %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Oप्च�.मधील �ुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.



रवि��ारचा बायबल पाठ, ऑक्टोबर 17, 2021
पृष्ठ 6

वि�षय — प्रायश्चि�त्त सि�द्धांत

पाप, आजारपण आश्चिण मृत्यूपा�ून. पौल सिलवि%तो: "जर आम्%ी शत्रू अ�ता तर त्याच्या पुत्राच्या मृत्यूमुळे 
दे�ाशी �मटे केला अ�ता तर पुष्कळशी �मटे केली गेली तर आपण त्याचे जी�न �ाचू." 
श�वि�च्छेदनानंतर तीन दिद��ांनंतर तो आपल्या सिशष्यांशी बोलला. छळ करणारे कबरेमध्ये अमर �त्य 
आश्चिण प्रमे लपवि�ण्यात अयशस्�ी ठरले %ोते.

दे�ाला गौर� आश्चिण धडपडणा . या मनाला शांती द्या. ख्रिIस्ताने मान�ी आशा आश्चिण वि�श्वा�ाच्या दारापा�ून %ा
दगड काढून टाकला आ%े, आश्चिण दे�ाचे जी�नाचे प्रकटीकरण आश्चिण प्रदश.न यांच्याद्वारे, मनुष्याच्या 
अध्यात्मित्मक कल्पना आश्चिण त्याच्या दै�ी सि�द्धांताच्या प्रेमाद्वारे ते शक्य झाले.

8. 228 : 25-32

भग�ंतासिश�ाय कोणती%ी शक्ती ना%ी. ��.ज्ञानामध्ये ��. �ामर्थ्यय. आ%े आश्चिण कोणती%ी इतर शक्ती मान्य 
करणे म्%णजे दे�ाची अनादर करणे %ोय. नम्र ना�रेनाने पाप, आजारपण आश्चिण मृत्यू यांना �ामर्थ्यय. आ%े 
अ�ा वि�चार केला. त्याने त्यांना शसिक्त%ीन केले. याजकांनी अश्चिभमान बाळगला पावि%जे, जेव्%ा त्यांनी ख्रिIस्ती
धमा.चे प्रदश.न त्यांच्या मृत श्रद्धा आश्चिण �मारंभांचा प्रभा� पावि%ला.

9. 8 : 20-30

कोणत्या%ी अश्चिभव्यक्तीच्या उत्कटते�% नम्रते�ाठी प्राथ.ना करणे ने%मीच त्याची इच्छा न�ते. जर आपण 
गरिरबांकडे पाठ विGरवि�ली तर आपण गरिरबांना आशी�ा.द देणा च्या. प्रवितGळ घ्यायला तयार ना%ी. आपण 
अगदी मनापा�ून कबूल करतो आश्चिण अ�े वि�चारतो की ते आपल्या�मोर उभे रावि%लेले आ%े परंतु आपण 
आपल्या डिमत्राकडे या गोष्टीवि�षयी अडिधक जाणून घेत ना%ी आ%ोत काय?

आपण स्�तः परीक्षण केले पावि%जे आश्चिण अंतःकरणाचे स्ने% आश्चिण %ेतू काय आ%े %े सिशकले पावि%जे कारण या 
मागा.ने आपण प्रामाश्चिणकपणे काय सिशकू शकतो.

10.   21 : 1-14

जर तमुच्या रोजच्या चालायला आश्चिण �ंभाषणात �त्यात चुकून वि�जय येत अ�ेल तर तुम्%ी शे�टी म्%णू 
शकता की “मी चांगली लढाई लढली आ%े ... मी वि�श्वा� ठे�ला आ%े,” कारण तुम्%ी एक चांगला माणू� 
आ%ात. %े �त्य आश्चिण प्रेम अ�लेल्या एका-मतमेध्ये आमचा भाग आ%े. ख्रिIस्ती दु�र्याच्या चांगुलपणा, 
दु: ख आश्चिण वि�जयामुळे आपण त्याच्या �ामंजस्यात � बश्चिक्ष�ापय_त पोचतील अशी अपेक्षा ठे�ून ते कष्ट 
करत आश्चिण प्राथ.ना करत ना%ीत.

जर सिशष्य आध्यात्मित्मकरिरत्या प्रगती करत अ�ेल तर तो आत जाण्याचा प्रयत्न करीत आ%े. �तत भौवितक 
गोष्टींकडे दुल.क्ष करतो आश्चिण आत्म्याच्या अवि�नाशी गोष्टींकडे प%ातो. जर प्रामाश्चिणक अ�ेल तर तो 
�ुरु�ातीपा�ूनच प्रामाश्चिणक अ�ेल आश्चिण प्रत्येक दिद�� थोडीशी योग्य दिदशेने जाईल, जोपय_त शे�टपय_त तो 
आपला आनदं आनंदाने पूण. करीत ना%ी.
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दैविनक कत.व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ.ना

दररोज प्राथ.ना करणे %े या चच.मधील प्रत्येक �दस्याचे कत.व्य अ�ेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी �त्य, जी�न आश्चिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्%ा�े आश्चिण माझ्यापा�ून ��. पापां�र राज्य करु द्या; आश्चिण
तुझे शब्द ��. मान�जातीचे स्ने% �मृद्ध करु आश्चिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

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

%ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच.च्या �दस्यांच्या %ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयसिक्तक आ�क्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माण�ा�र राज्य करते; आश्चिण एक ख्रिI�न �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड �ुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानशूरपणा आश्चिण क्षमा यामध्ये. या चच.मधील �दस्यांनी
दररोज ��. प्रकारच्या �ाईटापा�ून �ाचलेले, भवि�ष्य �ांगण्यापा�ून, न्यायविन�ाड्यापा�ून, किनदंा करण्यापा�ून,
�मुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापा�ून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा.ने  प्रभावि�त  %ोण्यापा�ून  �ाचण्या�ाठी  प्राथ.ना
करा�ी.

चच. मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत.व्याची �तक. ता

आOमक 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 %े या चच.मधील प्रत्येक �दस्याचे कत.व्य
अ�ेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय %ोईल.

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

_____________________

%ा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविGल्ड ख्रिI�न �ायन्� चच.ने तयार केला %ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी सिलवि%लेल्या किकंग जेम्� बायबलमधील 
विOस्टिस्टकल कोटेशन्� आश्चिण ख्रिI�न �ायन्� टेक्स्टबुक, �ायन्� अँड %ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Oप्च�.मधील �ुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ%े.


