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रवि��ारी मे 2, 2021

वि�षय — शाश्वत विशक्षा

सोनेरी मजकूर:  यशया  43 : 1

"याकोब, परमेश्वराने तलुा जन्म वि�ला. इस्राएल, परमेश्वराने तलुा विनविम�ले. आता �े� म्हणतो, वि$ऊ नकोस मी तझेु रक्षण करीन. मी तलुा
विन�डले आहे. तू माझा आहेस."

उत्तरदायी �ाचन:  लूक 7 : 37-39, 44-48

37 तेथे त्या गा�ात एक स्त्री होती, ती पापी होती, जेव्हा वितला समजले की, येशू परुश्याच्या घरी जे�त आहे, तेव्हा वितने सगंुधी तेलाचे एक
अला�ास्त्र $ांडे आणले.

38 ती त्याच्या पाठीमागे पायाशी उ$ी राहून रडत होती, ती आपल्या आस�ांनी त्याचे पाय वि$ज�ू लागली. नंतर वितने ते आपल्या केसांनी 
पसुले, त्याच्या पायाचे मकेु घेतले � त्या�र सगंुधी तेल ओतले.

39 ज्या परुश्याने हे आमंत्रण वि�ले होते त्याने ते पाविहले आविण तो स्�त:शी म्हणाला, जर हा मनषु्य सं�ेष्टा असता, तर ही कोण � कशा 
प्रकारची स्त्री आपल्या पायाला स्पश� करीत आहे, हे त्याला कळले असते!

44 तो स्त्रीकडे �ळून विशमोनाला म्हणाला, “तू ही स्त्री पाहतोस काय? मी तझु्या घरी आलो तेव्हा माझे पाय धणु्यास तू मला पाणी वि�ले 
नाहीस. परतंु विहने माझे पाय अंशू्रंनी ओले केले. ते वितने केसांनी पसुले.

45 तू मला साधे श$ेुच्छाविलंगन सधु्�ा वि�ले नाहीस, पण मी आत आल्यापासून वितने माझ्या पायाचे मकेु घेण्याचे थांब�ले नाही.
46 तू माझ्या डोक्याला तेल ला�ले नाही, परतं ुहोने माझ्या पाया�र सगंुधी तेल ओतले.
47 यासाठी मी तलुा सांगतो की वितच्या अनेक पापांची क्षमा झाली आहे. हे स्पष्ट आहे कारण वितने वि�पलु प्रेम �ाखवि�ले आहे. परतं ुज्याला 

कमी माफ केले आहे तो कमी प्रेम करतो.
48 तेव्हा तो वितला म्हणाला, तझु्या पापांची क्षमा झाली आहे.

धडा उपदेश

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड विLश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विOविस्Pकल कोPेशन्स आविण विLश्चन सायन्स 
Pेक्स्Pबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की Pू � विस्Oप्चस�मधील सधुारात्मक परिरच्छे�ांची रचना आहे.
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बायबल पासून

1. वियम�या 31 : 3

3 खूप लांबून परमेश्वर लोकांना �श�न �ेईल. परमेश्वर म्हणतो, लोकांनो, मी तमुच्या�र प्रेम करतो आविण ते विचरतंर राहील. तमुची विनष्ठ मी 
कायमची सां$ाळीन.

2. योएल 2 : 12, 13, 25, 27

12 परमेश्वराचा सं�ेश पढुीलप्रमाणे आहे: मनापासून माझ्याकडे परत या. तमु्ही �षु्कृत्ये केलीत. रडा, शोक करा आविण उप�ास करा.
13 तमुचे कपडे फाडू नका, तर ह्र�ये फाडा”परमेश्वराकडे, तमुच्या परमेश्वराकडे परत या. तो कृपाळू � �याळू आहे. तो शीघ्रकोपी नाही. 

तो खूप प्रेमळ आहे. त्याने योजलेली कडक विशक्षा क�ाविचत् तो ब�लेलही.
25 मी, परमेश्वराने, माझे सैन्य तमुच्यावि�रुध्� पाठवि�ले. तमुचे जे काही होते ते, नाकतोडे, Pोळ, कुसरूड � घलेु यांनी खाल्ले.पण, मी,

परमेश्वर, तमुच्या संकPांच्या �षा�ची $रपाई करीन.
27 मी इस्राएलच्या बाजूने आहे हे तमु्हाला समजेल. मीच परमेश्वर म्हणजे तमुचा �े� आहे, हेही तमु्हाला कळून येईल. माझ्याविश�ाय �सुरा 

कोणताच परमेश्वर नाही. माझ्या लोकांना पनु्हा कधीही लविज्जत व्हा�े लागणार नाही.

3. यशया  43 : 25

25 मी, आविण फक्त मीच तझुी पापे धतुो. मी हे माझ्या आनं�ासाठी करतो. मी तझुी पापे लक्षात ठे�णार नाही.

4. लूक 4: 14 (येशू) (से :)

14 मग आत्म्याच्या सामर्थ्याया�त येशू गालीलास परतला आविण त्याच्यावि�षयीची.

5. लूक 5 : 1, 4-6, 7 (आवि! भरले), 8, 10 (आवि! येशू), 27, 29-32

1 मग असे झाले की, लोकांनी त्याच्या$ो�ती ग�\ केली होती � ते �े�ाचे �चन ऐकत होते आविण तो गनेसरते सरो�राच्या काठी उ$ा होता,
4 जेव्हा त्याने बोलणे संपवि�ले, तेव्हा तो विशमोनाला म्हणाला, खोल पाण्यात होडी ने आविण मासे पकडण्यासाठी तझेु जाळे खाली सोड.
5 विशमोनाने उत्तर वि�ले, गरुुजी संपूण� रात्र आम्ही खूप कष्ट घेतले पण काहीच मासे पकडू शकलो नाही. तरी आपण सांगत आहात म्हणून 

मी जाळे खाली सोडतो.
6 जेव्हा त्यांनी तसे केले तेव्हा त्यांच्या जाळ्यात $रपूर मासे लागले. पण त्यांचे जाळे तPूु लागल्याने
7 ... आविण त्यांनी इतके मासे $रले की, �ोन्ही होड्या बडुु लागल्या.
8 विशमोन पेत्राने जेव्हा हे पाविहले तेव्हा तो येशूच्या पाया पडला आविण म्हणाला, प्र$,ु माझ्यापासून �ूर जा कारण मी पापी मनषु्य आहे!
10 जब्�ीचे पतु्र याकोब � योहान हे ही त्यांच्याप्रमाणे आश्चय�चविकत झाले होते. ते विशमोनाचे $ागी�ार होते. मग येशू विशमोनाला म्हणाला, 

वि$ऊ नको. कारण येथून पढेु तू माणसे धरशील.
27 यानंतर येशू बाहेर गेला आविण त्याने ले�ी ना�ाच्या जकात�ाराला जकात नाक्या�र बसलेले पाविहले, येशू त्याला म्हणाला, माइया मागे 

ये!
29 नंतर ले�ीने त्याच्या घरी येशूसाठी मोठी मेज�ानी वि�ली. जकात�ारांचा आविण इतर लोकांचा मोठा जमा� त्याच्याबरोबर जे�त होता.
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30 परुशी आविण विनयमशास्त्राचे विशक्षक यांनी त्याच्या विशष्यांकडे तOार केली, ते म्हणाले, तमु्ही जकात�ार आविण पापी लोकांबरोबर का 
जे�ता?

31 येशू त्यांना म्हणाला, जे विनरोगी आहेत त्यांना �ैद्याची गरज नाही, पण जे रोगी आहेत, त्यांना �ैद्याची गरज आहे.
32 मी धाविम�कांस नाही तर पाप्यांस पश्चाताप करण्यासाठी बोला�ण्यास आलो आहे.

6. लूक 15 : 1, 7 (आनदं), 11-22, 25 (पासून:), 28-32

1 स�� पापी लोक त्याचे ऐकायला त्याच्याकडे येत होते.
7 मी तमु्हांस सांगतो, त्याचप्रमाणे ज्यांना पश्चात्तापाची गरज नाही अशा नव्याण्ण� नीवितमानांपेक्षा पश्चात्ताप करणाया�  एका पाप्याबद्दल 

स्�गा�त अविधक आनं� होईल.
11 मग येशू म्हणाला, एका मनषु्याला �ोन मलुगे होते.
12 त्यापैकी धाकPा म्हणाला, बाबा, मलामत्तेचा माझा �ाPा मला द्या. आविण �विडलांनी आपली संपत्ती �ोघा मलुांमध्ये वि�$ागली.
13 नंतर फार वि��स झाले नाहीत तोच धाकP्या मलुाने आपले स�� गोळा केले आविण तो �ूर�ेशी विनघून गेला. तेथे त्याने स�� संपत्ती चैनीचे 

जी�न जगून उधळून Pाकली.
14 त्याने स�� पसैे खच� केल्या�र, त्या �ेशांत $यंकर �षु्काळ पडला � त्याला गरज $ासू लागली.
15 मग तो गेला आविण त्या �ेशातील एका नागरिरकाज�ळ नोकरी करु लागला. त्या नागरिरकाने त्याला डुकरे चारा�यास पाठवि�ले.
16 तेव्हा डुकरे खातात त्या शेंगा तरी खाव्यात अशी त्याला इच्छा होई, पण कोणी त्याला काहीही वि�ले नाही.
17 नंतर तो शदु्धी�र आला आविण म्हणाला, माझ्या विपत्याच्या घरी विकती तरी मजरुांना परुुन उरले इतके अन्न आहे आविण येथे मी $केुने 

मरतो आहे!
18 मी उठून आपल्या �विडलांकडे जाईन आविण त्यांना म्हणेन, बाबा, मी स्�ागा�वि�रुद्ध (�े�ावि�रुद्ध) आविण तमुच्यावि�रुद्ध पाप केले आहे.
19 तमुचा मलुगा म्हण�ून घेण्यास मी योग्य नाही. मला आपल्या रोजं�ारी�रील मजरुांसारखे ठे�ा.
20 मग तो उठला आविण आपल्या विपत्याकडे गेला. तो �ूर असतानाच विपत्याने त्याला पाविहले आविण त्याला त्याचा कळ�ळा आला. �डील 

पळत गेले आविण त्याच्या गळ्या पडले आविण त्याचे मकेु घेतले.
21 मलुगा त्यांना म्हणाला, बाबा, मी स्�ागा�वि�रुद्ध � तमुच्यावि�रुद्ध पाप केले आहे. तमुचा मलुगा म्हण�ून घेण्यास मी योग्य नाही.
22 परतंु �डील आपल्या नोकरांस म्हणाले, त्�रा करा, चांगला झगा आणून त्याला घाला. त्याच्या हातात अंगठी आविण पायात जोडे घाला.
25 त्याचा मोठा मलुगा शेतात होता.
28 मोठा मलुगा रागा�ला त्याला आत जाण्याची इच्छा होईना. तेव्हा �विडलांनी येऊन त्याची समजूत काढली.
29 परतंु त्याने �विडलांना उत्तर वि�ले, पाहा, इतकी �षf मी तमुचीसे�ा केली आहे � कधीही तमुची आज्ञा मोडली नाही! विमत्रांबरोबर आनं� 

करण्यासाठी तमु्ही मला कधी बकरीसदु्धा वि�ली नाही.
30 ज्याने तमुची स�� संपत्ती �ेश्यांसाठी उधळली तो तमुचा मलुगा परत आला तेव्हा तमु्ही त्याच्यासाठी पषु्ट �ासरु कापले!
31 �डील त्याला म्हणाले, माझ्या मलुा, तू नेहमीच माझ्याबरोबर आहेस आविण जे माझे आहे ते स�� तझेु आहे.
32 आपण आनं� आविण उत्स� केला पाविहजे कारण हा तझुा $ाऊ मेला होता तो विज�ंत झाला आहे. तो हर�ला होता, तो सापडला आहे.

7. स्तोत्रसवंि&ता 119: 176 (पासून 1st ;)

176 मी हर�लेल्या मेंढीप्रमाणे रस्ता चकुलो. परमेश्वरा, मला शोधाला ये. मी तझुा से�क आहे आविण मी तझु्या आज्ञा वि�सरलो नाही.

8. स्तोत्रसवंि&ता 25 : 5 (पासून;), 6-8

5 मला माग� �ाख� आविण मला तझेु सत्य विशक� तू माझा �े� आहेस, माझा तारणारा आहेस मी रोज तझु्या�र वि�श्वास Pाकतो.
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6 परमेश्वरा, माझ्याशी �याळू राहायचे लक्षात असू �े तझु्याज�ळचे नेहमीचे को�ळे प्रेम मला �ाख�.
7 माझे पाप आविण तरुणपणी मी ज्या �ाईP गोष्टीकेल्या त्या लक्षात ठे�ू नकोस परमेश्वरा, तझु्या चांगल्या कीत\साठी माझी प्रेमाने आठण 

ठे�.
8 परमेश्वर खरोखरच चांगला आहे. तो पापी माणसांना जगण्यासाठी योग्यमाग� �ाख�तो.

9. यशया 55 : 7-9

7 �षु्टांनी �षु्टपणाने जगणे थांब�ा�े. त्यांनी �ाईP वि�चार सोडून द्या�े. त्यांनी परमेश्वराला शरण या�े. मग परमेश्वर त्यांचे �:ुख हलके 
करील. आमचा �े� क्षमाशील आहे म्हणून त्यांनी परमेश्वराला शरण जा�े.

8 परमेश्वर म्हणतो, “तमुचे वि�चार माझ्यासारखे नाहीत. तमुचे माग�  माझ्या मागाhसारखे नाहीत.
9 स्�ग� परृ्थ्या�ीपेक्षा उंच आहे. त्याचप्रमाणे माझे माग�  आविण वि�चार तमुच्यापेक्षा उच्च आहेत.” परमेश्वर स्�त: असे म्हणाला.

10. यशया 44 : 21 (मी) (पासून;), 22

21 हे लक्षात ठे�. 
22 तझुी पापे मोठ्या ढगासारखी होती. पण मी ती स�� पसूुन Pाकली. ढग ह�ेत वि�रून जातो तशी तझुी पापे वि�सेनाशी झाली. मी तलुा 

सोडवि�ले आविण तझेु रक्षण केले. म्हणून तू माझ्याकडे परत ये.

वि�ज्ञान आवि! आरोग्य

1. 35:30

प्रेमाची रचना पापीचे सधुारणे आहे.

2. 6 : 3-5, 11-22

�ै�ी प्रेम माणसाला सधुारते आविण शासन करते. परुुष माफ करू शकतात, परतं ुहाच �ै�ी विसद्धांत पापीचे सधुार करतो.

पापाचा परिरणाम म्हणून त्रास �ेणे म्हणजे पाप नष्ट करण्याचे साधन आहे. $ौवितक जी�नाचा आविण पापांचा नाश होईपयhत पापाबद्दलच्या प्रत्येक 
आनं�ात त्याच्या �:ु खापेक्षा जास्त त्रास होईल. स्�गा�त, अविस्तत्�ाचे साम्य गाठण्यासाठी आपल्याला अविस्तत्�ाचे �ै�ी तत्� समजले पाविहजे

"�े� हे प्रेम आहे." यापेक्षाही आपण वि�चारू शकत नाही, जास्त आपण पाहू शकत नाही, आपण पढेु जाऊ शकत नाही. समजा की �े� �या
मागत आहे विकं�ा त्याची �या माविगतल्याप्रमाणे पाप क्षमा करतो विकं�ा त्यास विशक्षा करतो, म्हणजे प्रेमाचा गैरसमज विनमा�ण करणे आविण चकुीचे
काय� करण्यासाठी प्राथ�ना-प्राथ�ना करणे.

3. 362 : 1-7, 11 (&)े-12

लूकच्या श$ु�त�मानाच्या सातव्या अध्यायात असे म्हPले आहे की विशमोन ना�ाच्या विशष्यापेक्षा येशू अग�ी एक असा होता, परतं ुएक�ा विशमोन 
ना�ाच्या एका परुश्याचा तो पाहुण पाहुणे होता. ते मांसा�र असताना, एक असामान्य घPना घडली जणू ओरिरएPंल उत्स�ाच्या दृश्यात 
व्यत्यय आणला असेल. एक "वि�विचत्र स्त्री" आली.… ही स्त्री (मरीया मग्�ाविलया, ज्यांना वितला आजपासून हाक मारली जात आहे) 
येशूकडे आली.

4. 363 : 8-15, 21 (आवि!)-31

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड विLश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विOविस्Pकल कोPेशन्स आविण विLश्चन सायन्स 
Pेक्स्Pबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की Pू � विस्Oप्चस�मधील सधुारात्मक परिरच्छे�ांची रचना आहे.
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येशूने त्या बाईची शपथ घेतली होती का? त्याने वितची पूजा $ंग केली का? नाही! तो वितचा �याळूपणाने पाहत होता. विकं�ा हे स�� नव्हते. 
आजूबाजूचे लोक त्यांच्या अंत: करणात, वि�शेषत: त्याच्या यजमानच्या मनात काय बोलत आहेत हे जाणून - आविण आश्चय�चविकत झाले की 
महान सं�ेष्टा असतानाही त्या पाहुण्याने त्या बाईची अनैवितक विस्थती पाविहली नाही � वितला विनघून जाण्यास सांविगतले, कारण येशूला हे माहीत 
होते. लघकुथा विकं�ा बोधकथा … आविण म्हणूनच आपल्या स�ाhना धडा घेऊन या बाबीला “तझु्या पापांची क्षमा झाली आहे.” अशा या 
�क्तव्याच्या सक्षम �क्तव्यासह.

अशा प्रकारे त्याने वितच्या�र असलेल्या ईश्वरी प्रेमाचे सारांश का वि�ले? वितने पश्चात्ताप केला होता आविण सधुारला असता आविण त्याच्या 
अंतदृ�ष्टीमळेु हे न बोलता नैवितक उठा� सापडला? वितने तेलाने अवि$षेक करण्यापू�\ वितचे पाय वितच्या अशू्रंनी स्नान केले. इतर परुाव्यांच्या 
अनपुविस्थतीत, वितचे �:ु ख, वितच्या पश्चात्ताप, सधुारणे आविण शहाणपणाच्या �ाढीच्या अपेके्षची हमी �ेण्यास परुसेा परुा�ा होता?

5. 364 : 8-12

अशा अकाय�क्षम स्नेह, परुशींचा आ�रावितर्थ्याय विकं�ा मॅग्डालेनचे आकंुचन कोणाला अविधक वि�ले? या प्रश्नाचे उत्तर येशूने स्�त: च्या 
नीवितमत्त्�ाला फPकारले आविण पश् चात्तापाची सPुका करुन जाहीर केले.

6. 473 : 4 (सत्य)-7

सत्य, �े�, चकुांचा विपता नाही. पाप, आजारपण आविण मतृ्यूला चकुांचे परिरणाम म्हणून �ग\कृत केले पाविहजे. विLस्त पापाची श्रद्धा नष्ट 
करण्यास आला.

7. 497 : 9 (आम्&ी)-12

आम्ही पापाच्या नाशातून झालेल्या पापाची क्षमा करतो आविण अध्यात्मातून �ाईP गोष्टींना अ�ास्त� समजते हे आपण समजतो. परतं ुजोपयhत 
वि�श्वास विPकतो तोपयhत पापा�रील वि�श्वासाची विशक्षा होते.

8. 327: 1-7, 9-13 (पासून 2nd.)

�ाईP गोष्टीत कायमस्�रूपी आनं� नसतो हे समजून, आविण वि�ज्ञानानसुार चांगल्यासाठी प्रेम विमळ�ण्याद्वारे सधुारण येते, ज्यामळेु अमरत्� प्राप्त 
होते की आनं�, �े�ना, $ूक विकं�ा आ�ड, अविस्तत्�ात विकं�ा प�ाथ�  असू शकत नाही, तर �ै�ी मन आनं�, �े�ना विकं�ा $ीती आविण मान�ी 
मनाच्या स�� पापी $ूक यांच्या चकुीच्या श्रद्धा आविण नष्ट करू शकते.

�ाईP ही कधीकधी माणसाची उच्चतम संकल्पना असते, जोपयhत चांगल्याची आकलन अविधक मजबूत होत नाही. मग तो �ाईPाचा आनं� कमी 
करतो आविण तो त्याचा यातना बनतो. पापाच्या �:ु खापासून सPुण्याचा माग�  म्हणजे पाप करणे थांब�णे. �सुरा कोणताही माग�  नाही.

9. 404 : 19-25

पापामध्ये खरोखरच आनं� नसतो ही खात्री, विLश्चन वि�ज्ञानातील ब्रह्मज्ञानातील स�ा�त महत्त्�ाचा मदु्दा आहे. पापीला पापाबद्दलच्या या न�ीन 
आविण �ास्तवि�क दृश्याकडे जागे करा, पाप �ाख�ून द्या की त्याला आनं� होत नाही हे �ाख�ा आविण हे ज्ञान त्याचे नैवितक धैय� बळकP करते आविण
�ाईP गोष्टी�र प्र$तु्� विमळ�ण्याची आविण चांगल्या गोष्टी�र प्रेम करण्याची क्षमता �ाढ�ते.

10.   405 : 1 फक्त

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड विLश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विOविस्Pकल कोPेशन्स आविण विLश्चन सायन्स 
Pेक्स्Pबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की Pू � विस्Oप्चस�मधील सधुारात्मक परिरच्छे�ांची रचना आहे.
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मूळ त्रPुी नश्वर मन आहे.

11.   419 : 1-7

नैवितक प्रश्न आजारी लोकांच्या पनुप्रा�प्तीस अडथळा आणू शकतो. लकुलकुणे, �ासने, मत्सर, सूड, दे्वष विकं�ा दे्वष या रोगाचा वि�श्वास कायम ठे�ेल
विकं�ा अग�ी वि�श्वास विनमा�ण करले. स�� प्रकारच्या त्रPुी या वि�शेने कलतात. आपला खरा माग�  म्हणजे शतू्रचा नाश करणे आविण �े�ाला, जी�न, 
सत्य आविण प्रेमाकडे, हे लक्षात ठे�णे की �े� आविण फक्त त्याच्या कल्पना �ास्तवि�क आविण कण�मधरु आहेत.

12.   322 : 14-29

मान�ाच्या शहाणपणामळेु पापाचे समाधान होत नाही, कारण �े�ाने पापाला �:ु ख $ोगायला वि�ले आहे. कालच्या विनकृष्टतेने आजच्या 
मेसविझ�झम आविण संमोहनशक्तीची पू��दृष्टी वि�ली. मद्यपीला �ाPते की त्याला मद्यधुं�पणा आ�डतो आविण आपण त्याच्या शारीरिरक सखुात जोपयhत
उच्च अथ� प्राप्त होत नाही तोपयhत आपण अशक्त व्यक्तीस त्याची बेबं�पणा सोडू शकत नाही. मग तो त्याच्या कपांकडे �ळतो, चविकत करणारा 
स्�प्न पाहणारा जो वि�कृत अथा�ने पीविडत होणा या उष्मायनातून जागतृ होतो. जो माणूस चूक करण्यास आ�डतो - त्यामध्ये आनं� विमळवि�तो 
आविण के�ळ परिरणामाच्या $ीतीमळेु त्यापासून परा�तृ्त करतो - तो समशीतोष्ण मनषु्य विकं�ा वि�श्वासाह� धम��ा�ी नाही.

प�ाथाhच्या वि��ारक जी�ना�रील वि�श्वासाचे तीक्ष्ण अन$ु� तसेच आपली विनराशा � अखंड पीडा आपल्याला कंPाळलेल्या मलुांप्रमाणेच �ै�ी 
प्रेमाच्या बळीकडे �ळ�तात.

13.   205 : 32-3

जेव्हा आपण �ै�ीशी असलेला आपला संबंध पूण�पणे समजतो, तेव्हा आपण त्याच्याविश�ाय इतर कोणतेही मन असू शकत नाही - कोणतेही प्रेम,
शहाणपण विकं�ा सत्य नाही, जी�नाची $ा�ना नाही आविण प�ाथ�  विकं�ा त्रPुी अविस्तत्�ाची जाणी� नसते.

14.   339 : 1 (द)-4

पाप नष्ट करणे ही क्षमाची �ै�ी पद्धत आहे. �ै�ी जी�न मतृ्यूचा नाश करते, सत्य चकूुन नष्ट करते आविण प्रीती द्वेषाचा नाश करते. नष्ट झाल्यामळेु, 
पापासाठी क्षमा याविश�ाय इतर कोणत्याही प्रकारची गरज नाही.

दैविनक कत�व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थ�ना

�ररोज प्राथ�ना करणे हे या चच�मधील प्रत्येक स�स्याचे कत�व्य असेलः "तझेु राज्य ये;" माझ्यामध्ये �ै�ी सत्य, जी�न आविण प्रीती
यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आविण माझ्यापासून स��  पापां�र राज्य करु द्या; आविण तझेु शब्� स��  मान�जातीचे स्नेह समदृ्ध करु आविण त्यांच्या�र
राज्य करु �े!

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड विLश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विOविस्Pकल कोPेशन्स आविण विLश्चन सायन्स 
Pेक्स्Pबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की Pू � विस्Oप्चस�मधील सधुारात्मक परिरच्छे�ांची रचना आहे.
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चच� मॅन्यअुल, अनचु्छे� आठ�ा, वि�$ाग. 4

&तूे � कृतींचा विनयम

� म�र चच�च्या स�स्यांच्या हेतू विकं�ा कृतीबद्दल �ैर$ा� विकं�ा के�ळ �ैयविक्तक आसक्तीच उत्तेजन �ेऊ नये. वि�ज्ञानात �ै�ी प्रेम एकP्याने
माणसा�र राज्य करते; आविण एक विLश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सवुि�धांना प्रवितविबंविबत करते, पापाची विनं�ा करते, खरा बंधतुा, �ानशूरपणा आविण
क्षमा  यामध्ये. या  चच�मधील  स�स्यांनी  �ररोज  स��  प्रकारच्या  �ाईPापासून  �ाचलेले,  $वि�ष्य  सांगण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  विनं�ा
करण्यापासून, समपु�ेशनातून, प्र$ा� पाडण्यापासून विकं�ा चकुीच्या मागा�ने प्र$ावि�त होण्यापासून �ाचण्यासाठी प्राथ�ना करा�ी.
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कत�व्याची सतक� ता

आOमक मानविसक सूचनेवि�रूद्ध �ररोज स्�त: चा बचा� करणे, आविण �े�, त्याचा नेता आविण मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाब�ा .्य्ा
वि�सरणे विकं�ा �लु�क्ष करणे हे या चच�मधील प्रत्येक स�स्याचे कत�व्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.
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_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड विLश्चन सायन्स चच�ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विOविस्Pकल कोPेशन्स आविण विLश्चन सायन्स 
Pेक्स्Pबकु, सायन्स अडँ हेल्थ वि�थ की Pू � विस्Oप्चस�मधील सधुारात्मक परिरच्छे�ांची रचना आहे.


