ਸਿਹਰਾ ਮੰ ਤਰਾਲੇ 2019 ਲਈ ਥੀਮ:
"ਕੌ ਣ ਮੈਨੰ ਛੋਸਹਆ?"
(ਲਕਾ 8: 44-46)
ਿਾਰੇ ਿਨਮਾਸਨਤ ਸਿਸ਼ਪ, ਪਾਿਟਰਾਂ, ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਦੇ ਿੀਈਓ ਅਤੇ ਿੀ.ਐਮ.ਏ.ਆਈ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਲਈ!
ਪਰਭ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਸਵਚ ਸਪਆਰੇ ਭਾਈਵਾਲ,
ਸਿਿ ਮਿੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਿਾਸਰਆਂ ਨੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ!
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਕਰਪਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਕ ਅਿੀਂ 2019 ਲਈ "ਸਹਸਲੰਗ ਸਮਸਨਿਟਰੀ ਹਫਤਾ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ" ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ. ਿਾਨੰ ਲਕਾ 8: 44-46 ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਸ਼ਾ ਹੈ, "ਕੌ ਣ ਮੈਨੰ ਛੋਸਹਆ?" ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ
ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਿਮੇਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ. . ਰੱ ਿ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਾਨੰ ਪਰੇਰਨਾ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੰ ਦਰੁਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦਿਸਰਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚੀਏ.
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਿੋਜਨਾ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ: 10 ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ, 2019
ਤੱ ਕ. ਧੰ ਨਵਾਦ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, 13 ਫਰਵਰੀ ਨੰ ਇੱਕ ਖਾਿ ਸਦਨ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਤੌਰ'
ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਸਲੰਸਗੰ ਗ ਮੰ ਤਰਾਲਾ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੰ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੰ ਅਗਲੇ ਿਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੰ ਜਾਂ ਿਾਲ ਦੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੰ ਮਨਾ ਿਕਦੇ ਹੋ.
ਿੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਆਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਥਸੋ ਲਕ ਹੈਲਥ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਕੈਥਸੋ ਲਕ ਸਿਸ਼ਪ ਕਾਨਫਰੰ ਿ ਦੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਸਪਿਿਟੋਲੇਟ ਦੇ ਕਸਮਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਵਤਰਣ ਹਫਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕਰ
ਸਰਹਾ ਹੈ. ਇਿ ਸਵਸ਼ਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਕਈ ਮੰ ਡਲੀ ਨੰ ਤੰ ਦਰੁਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਸਨਿਟਰੀ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਿੋਗ
ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਸਕ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ, ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਿਰੋਤ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਾਂ ਸਜਹੜੇ
ਦਰਦ ਅਤੇ ਿੰ ਘਰਸ਼ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਿਹੁਤ ਿਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਟੱ ਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਿ ਦੇ ਸਵਰੁੱ ਧ ਿੁਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱ ਖਰੇ ਸਕਿਮ ਦਾ ਅਸਹਿਾਿ ਮਸਹਿਿ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਦਾ ਅਸਹਿਾਿ - ਜਦੋਂ ਕੋਈ
ਸਵਅਕਤੀ ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਸਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਇਿ ਲਈ ਇਹ ਿਾਡੀ ਅਰਦਾਿ ਹੈ ਸਕ ਮੰ ਡਲੀ ਿਾਡੀ ਿੇਵਾ ਨੰ ਜਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰ ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱ ਥ ਸਮਲਾਉਣਗੇ. ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪਰਭ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਿੀਂ ਹੀਲੀਸੰੰੰਗ ਸਮਸਨਿਟਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਿੋਗਦਾਨ ਨੰ CMAI ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਕਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਿ ਮੌਕੇ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂ ਦਾ ਹਾਂ.

ਡਾ. ਿੁਨੀਤਾ ਨਰੋਨੋ, ਫਰ. ਡਾ. ਜਾਰਜ ਵਰੁਭੀਿ, ਡਾ. ਸਨਸਤਨ ਜੋਿਫ, ਰੇਵਡ ਡਾ. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡੇਸਵਡ ਏ, ਡਾ. ਸਮਿਜ਼ ਵੰ ਿਥਾ
ਥਾਮਿ, ਰੈਵੀ. ਡਾ. ਸ਼ੀਜ ਮੈਸਥਊ ਅਤੇ ਸਮਿ ਇਮਸਤਮਲਾ ਏਅਰ ਨੇ ਇਿ ਸ਼ਰਧਾਪਰਤ ਸਕਤਾਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰੇਸਰਤ
ਸਵਚਾਰਾਂ ਲਈ.
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਾਨੰ ਦੱ ਿੋ ਸਕ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਸਕਵੇਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ ਅਿੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਤੁਿੀਂ
ਇਿ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸਕਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਸਕਰਆ ਿਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੰ ਮਜ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ.
ਿਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ,
ਡਾ. ਸਿਮਲ ਚਾਰਲਿ
ਜਨਰਲ ਿਕੱ ਤਰ, ਿੀ.ਐਮ.ਏ.ਆਈ.
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2019
ਥੀਮ: "ਕੌ ਣ ਮੈਨੰ ਛੋਸਹਆ?" ਐਲ. 8: 44-46 ਸਵਸ਼ਾ: ਅਸਦੱ ਖ ਲੋ ਕ ਵੇਖਣਿੋਗ
ਪਾਠ: ਮਰਕੁਿ 14: 3 - 9
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿਚ ਰਜਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਿੱ ਥੇ ਸਾਨਿੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦਸਾਿਾਂ ਤੋਂ ਜ ਿੱ ਜਚਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਿਾਂਝੇ ਅਤੇ
ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਮਜਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਿੀਿਨ ਬਹੁਤ ਮਿੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਜਿਅਕਤੀ ਸਜਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਜਸਆਿਾਂ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਲਿੱ ਣ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਿੱ ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਆਉ ਅਸੀਂ ਐਮਕੇ ਤੋਂ ਬੀਤਣ ਨਿੰ ਿੇ ੀਏ. 14: 3-9 ਇਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਬੇਨਾਮ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਹਿੰ ਗੇ ਅਤਰ (ਪ੍ੌਂਡ
ਦੀ 300 ਸੌ ਜਡਨਾੜ੍ੀ, ਸਾਇਦ ਪ੍ਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨ ਾਹ) ਦੇ ਅਲਾਬਾਸਟਰ ਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਇਿੱ ਕ ਪ੍ੌਦੇ ਦੀ ਿੜ੍ਹ), ਉਸ ਨੇ
ਿਾਰ (ਸੀਲ) ਤੋੜ੍ ਜਲਆ ਅਤੇ ਅਤਰ ਪ੍ਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜਸਰ ਤੇ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿੰ
ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨਿੰ ਰਿੱ ਬੀ ਦੀ ਰਿਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਸੀ ਪ੍ਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਿੰ ਇਕ ਅਜਦਿੱ
ਛੋਹ ਦੇ ਕੇ ਛਜਹਆ. ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਹਚਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ "ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਚਿੰ ਗੀ ਸੇਿਾ ਕੀਤੀ .... (v.6).
ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਿੋ ਉਹ ਕਰ ਸਿੱ ਕਦਾ ਸੀ; .... "(V. 8). ਜਚਲਡਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਿੱ ਸੇ ਉਸ ਿਿੱ ਲ ਜਦਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰ ਉਸ ਨੇ
'ਈ', ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪ੍ੁਿੱ ਤਰ, ਮਸੀਹਾ, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਜਹਲਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਿੰ ਿਾਣਦਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਿੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਿੰ ਕਰਨ ਜਿਚ,
ਇਸ ਗੁਮਨਾਮ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱ ਚਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਗਆ ਉਹ "ਕੌ ਣ ਹੈ", ਿੋ ਜਪ੍ਆਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਗਆ ਸੀ, ਉਹ
ਿਾਪ੍ਸ ਜਪ੍ਆਰ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਜਿਆਂ ਨਿੰ ਉਸ ਜਪ੍ਆਰ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਦੁਿੱ

ਪ੍ਹੁਿੰ ਚਾਉਣ

ਿਾਲੇ ਿੀਿਨ ਜਿਿੱ ਚ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨਤਾ ਜਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਸਰਫ਼ ਇਕ "ਟਚ" ਦੀ ਜਨਹਚਾ, ਇਕ ਅਣਪ੍ਛਾਤੇ ਅਜਹਸਾਸ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਾਿਿਦ ਉਸ ਦੀ ਜਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਜਿਚ ਚਿੰ ਗਾ ਤਬਦੀਲੀ ਜਲਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਸੀ.
ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪ੍ਲ ਲਈ ਰੁਕ ਿਾਿਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਚ ਅਣਪ੍ਛਾਤੇ ਅਤੇ ਅਣਦੇ ੇ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਿੋ ਔਰਤਾਂ, ਬਿੱ ਜਚਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ,
ਮਾਨਜਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਪ੍ਰਨ, ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢੇ, ਬਾਂਝ ਤੀਿੀਂ, ਗਿੰ ਭੀਰ ਜਬਮਾਰ, ਨਸੇ ਦੇ ਜਸਕਾਰ ਜਿਅਕਤੀਆਂ, ਪ੍ੀੜ੍ਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ
ਜਿਚ ਹਨ: ਘਰੇਲ ਜਹਿੰ ਸਾ, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸਣ, ਅਣਜਿਆਹੇ ਮਾਿਾਂ, ਿਿੱ -ੋ ਿਿੱ ਰੇ ਜਲਿੰਗੀ ਝੁਕਾਅ, ਇਿੰ ਟਰਫੇਥ ਅਤੇ ਅਿੰ ਤਰ-ਿਾਤੀ
ਿੋਜੜ੍ਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਸਾਮਲ ਹਨ. ਗੁਿੱ ਸੇ ਜਿਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸਦਾ ਜਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ਰ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਿਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਿਿੱ ਲ ਜਫਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬਦ ਸੁਣੇ, "ਉਸ ਨਿੰ ਛਿੱ ਡ ਜਦਓ; ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿੰ ਜਕਉਂ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? "(v. 6). "ਜਿਿੱ ਥੇ ਜਕਤੇ
ਿੀ ੁਸ ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰ ਸਾਰ ਜਿਚ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਿੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਿਾਦ ਜਿਚ ਦਿੱ ਜਸਆ ਿਾਿੇਗਾ"
(v. 9b).
ਸਰਫਸਲਕਸ਼ਨ ਿਵਾਲ:
1. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਜਿਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਦੇ ਸਰਹਿੱ ਦ 'ਚ ਅਣਪ੍ਛਾਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਛਾਣੋ ਜਿਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅਿੰ ਦਾਜ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਜਡਿੱ ਠੀਆਂ ਹਨ?

2. ਕੁਝ ਚੀਿਾਂ ਕੀ ਹਨ ਿੋ ਤੁਹਾਨਿੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚਾਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਿੱਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ
ਕਰਨਗੀਆਂ?
3. ਕੀ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉ ਜਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿੰ ਸਥਾਿਾਂ ਜਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਟਸਿੱ ਰਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ?
ਪਰਾਰਥਨਾ:
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਜਪ੍ਆਰੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ, ਿੋ ਦੁਿੱ

ਪ੍ਹੁਿੰ ਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅਿੱ ਾਂ ੋਲੋ ਹ. ਜਿਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ

ਿਾਪ੍ਸ ਿਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਿਗਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ ਮੁਆਿਜ਼ਾ, ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਿੱਭਣ ਲਈ. ਸਾਡੀ ਸਾਜਰਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਕ
ਉਹ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਿੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ ਛੋਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਜਨਹਚਾ ਅਤੇ ਜਹਿੰ ਮਤ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਆਮੀਨ!
ਡਾ. ਿੁਨੀਤਾ ਨਰੋਨਹਾ
(ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਫ
ੋ ੈਿਰ, ਅਤੇ ਪੋਿਟ ਗਰੈਜਏਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡੀਨ, ਿਨੀਅਨ ਸਿਿਲੀਕਲ ਿੈਮੀਨਰੀ, ਪੁਣੇ)
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ਿਚਾਓ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਤ ਕਰੋ
ਪਾਠ 6: 53-56
ਕਲਪ੍ਨਾ ਕਰੋ ਜਕ ਇਕ ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਧੜ੍-ਜਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਸੁਿੱ ਤੇ ਜਿਚ ਢਜਹ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਠਿੰਢੇ
ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਿਿੱ ਡੇ ਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਛਿੱ ਤ ਹੈ, ਿੋ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ ਪ੍ਾਣੀ ਥੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਲਈ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ. ਥਕਾਿਟ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸਨ ਉਸਨਿੰ ਿੀਿਨ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. ਿੇ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਿੀਿਣ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਰ ਹੋ ਿਾਿੇਗਾ.
ਕਲਪ੍ਨਾ ਕਰੋ ਜਕ ਇਕ ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਧੜ੍-ਜਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਸੁਿੱ ਤੇ ਜਿਚ ਢਜਹ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਠਿੰਢੇ
ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਿਿੱ ਡੇ ਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਛਿੱ ਤ ਹੈ, ਿੋ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦਾ ਜਕ ਪ੍ਾਣੀ ਥੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਲਈ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ. ਥਕਾਿਟ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸਨ ਉਸਨਿੰ ਿੀਿਨ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. ਿੇ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਿੀਿਣ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਰ ਹੋ ਿਾਿੇਗਾ.
ਪ੍ਜਹਲਾ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿੰ ਪ੍ਛਾਣ ਜਲਆ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਿੋਂ ਪ੍ਛਾਜਣਆ, ਜਿਸ ਨੇ 5000 ਭੋਿਨ ਛਜਕਆ
ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਭਤ ਨਿੰ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਚ ਲੈ ਜਲਆ, ਬੀਮਾਰਾਂ ਨਿੰ ਚਿੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਿੰ ਿੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ. ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨਿੰ ਇਕ ਤਰਹਾਂ
ਦਾ ਖਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਿੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਿੰ ਮਾਨਤਾ
ਦੇਣਾ ਪ੍ਜਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸਨਿੰ ਸਾਨਿੰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ. ਇਿੰ ਿੀਲ ਪ੍ੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨਿੰ ਜਨਹਚਾ ਦੀਆਂ ਅਿੱ ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਣ
ਜਿਚ ਮਦਦ ਜਮਲੇ ਗੀ ਜਫਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਛਾਣਾਂਗੇ ਜਕ ਜਿਸ ਦਾ ਛਾਪ੍ ਅਿੱ ਿ ਿੀ ਭਰਪ੍ਰ ਅਤੇ ਭਰਪ੍ਰ ਹੈ.
ਦਿਾ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਿੋ ਕੁਝ ਿੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ੋਹ ਜਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਜਬਮਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਜਿਿੱ ਥੇ ਿੀ ਜਿਸ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਜਲਆਉਣ
ਲਈ ਦੌਜੜ੍ਆ. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਮੈਟਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਿਲ ਜਿਸ ਨਿੰ ਿਲਦ ਤੋਂ ਿਲਦ ਅਿੱ ਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਅਸਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਜਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ੜ੍ਿਿੰ ਦ, ਟੁਿੱ ਟੇ, ਦਿੱ ਬੇ-ਕੁਚਲੇ , ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ,
ਗਰੀਬ, ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨਿੰ ਨਜ਼ਰਅਿੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨਿੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿੰ ਗਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨਿੰ ਿਧੇਰੇ ਸਿੰ ਿੇਦਨਸੀਲ
ਅਤੇ ਤਰਸਿਾਨ ਬਣਾਉ. ਜਫਰ ਅਸੀਂ ਲੋ ੜ੍ਿਿੰ ਦਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁਿੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਜਿਸ ਦੇ ਅਜਹਸਾਸ ਨਾਲ ਿੋੜ੍ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਿੰ ਦਗੀਆਂ ਜਿਿੱ ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਤੀਸਰੀ, ਜਿਨਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿੱ ਪ੍ੜ੍ੇ ਨਿੰ ਛੋਜਹਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ. ਨਾ ਜਸਰਫ ਕੁਝ, ਪ੍ਰ ਸਭ ਨਿੰ ਚਿੰ ਗਾ ਕੀਤਾ
ਜਗਆ ਸੀ 'ਿੀਸਟ ਟਸ' ਦੇ ਇਲਾਿ ਦਾ ਿਾਦ ਨੇ ਇਕ ਿਾਰ ਜਫਰ ਕਿੰ ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸਾਨਿੰ ਜਿਸ ਨਿੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ੍ ਬਹਾਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਸਕਤੀ ਜਿਿੱ ਚ ਜਿਸਿਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਨਿੰ ਜਿਸਿਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਮਨੁਿੱ ਤਾ ਨਿੰ ਜਪ੍ਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ੁਕਾਰ ਦਾ ਿਿਾਬ ਜਦਿੰ ਦਾ ਹੈ. ਿੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱ ਚਮੁਿੱ ਚ ਜਿਸ ਦੀ ਸਕਤੀ ਜਿਿੱ ਚ ਿਕੀਨ ਰਿੱ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਲੋ ੜ੍ਿਿੰ ਦਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਜਪ੍ਆਰ ਨਿੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਆਪ੍ਣਾ ਇਲਾਿ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਸਿੱ ਦਾ ਜਦਆਂਗ.ੇ
ਿਵਾਲ:
1. ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਸ ਨਿੰ ਜਕਿੇਂ ਿਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਿੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.
2. ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਜਿਿੰ ਦਗੀ ਜਕਿੇਂ ਜਿਿਸਜਥਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਲੋ ੜ੍ਿਿੰ ਦ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਸਕੋ.
3. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਸਿਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਕ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜਹਸਾਸ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਚਿੰ ਗਾ ਅਤੇ ਭਰਪ੍ਰਤਾ ਜਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਿੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਜਰਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਸਿਾਸ ਨਿੰ ਜਕਿੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ: ਜਪ੍ਆਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ, ਮੈਨਿੰ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਅਤੇ ਜਦਆਲ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨਿੰ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਜਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ.
ਜਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਅਜਿਸਿਾਸ, ਸੁਆਰਥ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਗ ਕਰੋ. ਅਿੱ ਿ ਮੈਨਿੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਦਾ
ਅਨੁਭਿ ਕਰਨ ਜਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿੋ ਮੈਂ ਦਸਜਰਆਂ ਨਿੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਾਿਾਂ. ਆਮੀਨ

ਡਾ. ਸਮਸਿਜ਼ ਵਾਿਤਥਾ ਥਾਮਿ,
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਰਪਨਾ ਮੰ ਤਰਾਲਾ,
ਪੁਣੇ
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ਹੈੱਸਲੰਗ ਟਚ ਦੀ ਪਾਵਰ / ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਦੀ ਤੀਰਥ ਿਾਤਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਲਕਾ 8. 44-46
ਜਿਸਿਾਸ ਅਤੇ ਜਕਰਪ੍ਾ ਸਾਨਿੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਸ ਨਾਲ ਿੀਉਂਦੇ ਰਜਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਜਨਹਚਾ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰ ਗਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਤੀ ਜਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਿਾਸ ਬਹਾਲੀ, ਸਾਮਲ ਅਤੇ ਸਿੀਕਾਰਤਾ ਜਲਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪ੍ਣੇ ਅਿੰ ਦਰ
ਜਿਸਿਾਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਿਦ ਜਿਸ ਨੇ ਲਕਾ 8:48 ਜਿਚ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਕ 'ਸਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ,' ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍
ਦੇ ਦੋ ੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਜਸਆ. ਇਹ ਤਿੱ ਥ ਜਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਜਿਆਂ ਨਿੰ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਨਿੰ
ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਿੋਗਤਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨਿੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿੰ ਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ.

ਇਸ ਸਿੰ ਦਰਭ ਜਿਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰ ਜਗਆੜ੍ੀ ਸਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸਿਾਸ ਦੀ ਬਿੱ ਚਤ ਪ੍ਰਤੀਜਕਜਰਆ ਦਾ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਹੈ. 'ਜਿਸਿਾਸ' ਸਬਦ ਨਿੰ
ਉਿਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਸਣ ਨਿੰ ਚਿੰ ਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੰਗ ਜਿਚ ਿਾਣ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ. ਖਨ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਨਹਚਾ ਦੀ
ਸਮਾਿ ਦੀਆਂ ਹਿੱ ਦਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਜ ਆ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱ ਤਿਪ੍ਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ ਦਾ ਕਾਨਿੰ ਨ. ਜਫਰ ਿੀ, ਜਿਸ
ਜਿਚ ਜਿਸਿਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਿੇ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱ ਦਾਂ ਤੋਂ ਲਿੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ
ਜਨਹਚਾ ਨੇ ਉਸ ਨਿੰ ਜਸਰਫ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾ ਸੁਭਾਅ ਠੀਕ ਹੋ ਜਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ.

ਟਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਬਦਾਂ, ਜਕਜਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਰਿਈਏ ਦੁਆਰਾ ਦਜਿਆਂ ਨਿੰ ਛਹਦੇ ਹਾਂ. ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਨੇ
ਬੀਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਿੱ ਾਂ ਦਾ ਿੀ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ, ਦੁ ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਮੌਿਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾਿਾਂ, ਿਿੰ ਡੀਆਂ,
ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਜਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾਿਾਂ, ਗਰੀਬੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਿਿੱ ੋ-ਿਿੱ ਰੇ ਰਪ੍ਾਂ ਜਿਚ ਿਿੱ -ਿਿੱ

ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਕਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਾਂਤੀ

ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਦਮਾਗ ਜਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ. ਟੁਿੰ ਗੇਪ੍ਣ ਅਤੇ ਅਿੱ ਿ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਅਜਨਸਚਤ ਸੋਰ
ਸੁਜਣਆ ਹੈ. ਪ੍ਰ, ਟੁਿੱ ਟੇਪ੍ਨ ਤੋਂ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਤਿੱ ਕ ਸਾਨਿੰ ਅਗਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਜਹਸਾਸ ਜਿਿੱ ਚ ਸਕਤੀ ਹੈ. ਉਸੇ ਹੀ ਸਕਤੀ ਦੀ
ਸਾਨਿੰ ਲੋ ੜ੍ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨਿੰ ਿਰਤਣਾ ਹੈ.

ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਜਿਸਿਾਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਰਾਇ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਜਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨਿੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ
ਜਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ. ਜਿਸਿਾਸ ਦੀ ਤੀਰਥ ਿਾਤਰਾ, ਅਿੱ ਿ ਿੀ, ਿੀਿਨ ਦੀਆਂ ਿਿੱ -ਿਿੱ

ਹਿੱ ਦਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ

ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸਿਾਸ ਿਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਜਿਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਨਜ਼ਰ, ਡਰ,

ਅਪ੍ਰਾਧ, ਜਨਰਾਸਾ, ਸਿੱ ਕ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝ ਅਿੰ ਨਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ. ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਿੰ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਸਿਾਸ
ਅਤੇ ਜਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ ਭਰਪ੍ਰ ਿੀਿਨ ਜਿਊਣ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਚਜਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਦਨ, ਿਿੱ ੋ-ਿਿੱ ਰੇ ਰਪ੍ਾਂ ਜਿਚ, ਿਿੱ ਡੇਿਿੱ ਡੇ ਰਿਿੱ ਈਏ ਨਿੰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਕਜਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਜਨਹਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਜਿਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਿੱ

ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ

ਪ੍ੁਿੱ ਛਦੇ ਹਾਂ. ਡਰ ਅਤੇ ਸਿੰ ਕਾਿਾਂ ਜਿਚ ਸੜ੍ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁਿੱ ਲ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇਿਲ ਇਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਜਿਹੇ
ਪ੍ਲਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਜਹਸਾਸ ਦੇ ਿਿੱ ਲ ਆ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਨਿੰ ਮੁੜ੍ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚਿੰ ਗਾ ਕਰੇਗਾ.

ਸਵਚਾਰ ਲਈ ਭੋਜਨ:
1. ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਪ੍ਾਿਰ ਨਿੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
2. ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਹਿੱ ਦਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਤੀ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਇਮੇਮਬਰ ਅਏ
ਸਕਿੱ ਤਰ- ਚੈਪ੍ਲਸ ਸੈਕਸਨ., ਸੀ.ਐਮ.ਏ.ਆਈ.

Day 5, Thursday, 14 February
ਿੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਿਾਈਿਲ ਅਸਧਐਨ ਪਸਹਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਗਿਤ 03-04, 2018
ਿਿੀਐਿ, ਪੁਣੇ
ਮੁੱ ਖ ਥੀਮ: "ਕੌ ਣ ਮੈਨੰ ਛੋਸਹਆ?"
ਉਪ-ਸਿਰਲੇ ਖ: ਰੱ ਿ ਦਾ ਜਵਾਿ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਸਵੱ ਚ ਛੋਹਣਾ
ਿਾਈਿਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ : ਐੱਮ. 5: 21-34 ਅਤੇ ਐਲ. 8: 42 ਿੀ- 48
ਹਮੇਰਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਰਨਾ ਜਿਸਿਾਸ ਜਿਚ ਛੋਹਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. ਨਾਮਾਤਰ ਔਰਤ ਅਸਲ ਜਿਚ
ਅਸੁਿੱ ਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਨਾਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਫੈਲੋਜਸਪ੍ ਅਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਿੀਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ
ਤਰਸਿੋਗ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਸਹਤ-ਸਿੰ ਭਾਲ ਪ੍ੇਸੇਿਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਤਿਰਬੇ ਨੇ ਉਸ
ਨਿੰ ਮਦਦ ਲਈ ਲਹ
ੁਿੱ ੇ ਜਦਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਹਚਜਕਚਾ ਜਦਿੱ ਤਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜ੍ਿਿੰ ਦਾਂ ਦੀ
ਭੀੜ੍ ਜਿਚ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ ਿੋ ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਆ ਰੀ ਆਸ ਸੀ.
ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਿੱ ਕੀ ਜਨਹਚਾ ਅਤੇ ਦਲੇ ਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਧਆਨ ਜ ਿੱ ਜਚਆ-ਜਿਸ ਨਿੰ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਕ ਉਹ ਿੈਰੁਸ ਦੀ
ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ੌਰਨ ਜਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਿੰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਾ ਜਰਹਾ ਸੀ.

ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਜਕਜਰਆ ਉਹ ਜਿਿੰ ਨੀ ਿਲਦੀ ਸਿੰ ਭਿ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ. ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿੱ ਟ
ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਨ ਦਾ ਤਰੁਿੰ ਤ ਤੁਰਿੰਤ ਬਿੰ ਦ ਹੋ ਜਗਆ! ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਸੀ ਿੋ ਉਹ ਚਾਹੁਿੰ ਦੀ ਸੀ - ਭੌਜਤਕ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ.
ਪ੍ਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨਿੰ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਗਆ ਜਿਸ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਿਾਲ "ਜਕਸ ਨੇ ਮੈਨਿੰ ਛੋਜਹਆ?"
ਨਾ ਜਸਰਫ ਉਸ ਜਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਫਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿੱ ਪ੍ੜ੍ੇ ਨਿੰ ਛਜਹਆ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਡਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣ ਅਤੇ ਚਿੰ ਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿੱ ਗੇ ਆਉਣਾ

ਿਦੋਂ ਪ੍ਤਰਸ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਚਿੰ ਭੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਕ ਉਹ
ਕੇਿਲ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਕਿੰ ਮ ਦਾ ਇਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਬਰਹਮ ਸਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ ਸੀ.

ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨਿੰ "ਧੀ" (ਜਿਸ ਨਿੰ ਸਮਾਿ ਨਿੰ ਅਸੁਿੱ ਧ ਸਮਜਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਸਿੰ ਬੋਜਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਕ "ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਹਚਾ ਨੇ ਤੈਨਿੰ ਚਿੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ" ਉਸਨਿੰ ਜਿਸਿਾਸ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ
ਪ੍ਜਰਿਾਰ ਜਿਿੱ ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਿੱ ਚ ਉਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨਿੰ ਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ.
"ਪ੍ੀਸ" (ਲਕਾ 8: 48) ਕਜਹ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨਿੰ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਰਸਤਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮਾਨਿਤਾ ਨਿੰ ਮੁੜ੍ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ. ਜਨਹਚਾ ਜਿਿੱ ਚ ਉਸ ਨਿੰ ਛੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਰਿੱ ਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ.
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ, ਪ੍ਰ, ਿੈਰਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਿਾਨ ਖਰਚੀ- ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਿੱ ਚ ਉਸਨਿੰ
ਉਠਾ ਜਦਿੱ ਤਾ! ਜਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਦਿੰ ਦੀ ਹੈ - ਜਿਸਿਾਸ ਜਿਿੱ ਚ ਛੋਹਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੀਆਂ
ਤੁਰਿੰਤ ਿਿਾਬਾਂ ਨਿੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿਚ ਧਰਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਜਧਤ ਕੇਅਜਰਿੰ ਗ ਸਿੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਿਨਾਦੇਸ ਿੀ
ਜਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਜਿਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਅਿੱ ਿ ਦੇ ਸਿੰ ਸਾਰ ਦੇ "ਭੀੜ੍" ਜਿਚ ਗੁਆਏ ਹੋਏ ਟੁਿੱ ਟੇ ਹੋਏ, ਹਾਸੀਏ 'ਤੇ, ਅਣਿਾਣ ਅਤੇ
"ਕੋਈ ਮਨੁਿੱ ਨਹੀਂ" ਦੀ ਦੇ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਹੋਰ ਪਰਤੀਸਿੰ ਿ ਲਈ ਿਵਾਲ:
1. ਜਕਨਹਾਂ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਲਾਿ ਜਮਸਨ ਅਤੇ ਮਿੰ ਤਰਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ੀ ਿੀਿਨ ਦੇ ਡਿੰ ਘੇ
ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਨਿੰ ਛਹ ਸਕਦਾ ਹੈ?
2. ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸਿੰ ਸਥਾਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਿ ਦੇ "ਭੀੜ੍" ਜਿਚ ਿੋ ਲੋ ਕ ਗੁਿੰ ਮ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਿੱ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਅਰਦਾਸ: ਹੇ ਰਿੱ ਬ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਕਦੀ ਿੀ ਰਿੱ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਸਰਫ ਸਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੰ ਿੇਦਨਸੀਲ ਹੋਣ ਜਿਨਹਾਂ ਨਿੰ "ਭੀੜ੍" ਜਿਚ ਗਿਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ
ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸਿੰ ਸਥਾਿਾਂ ਨਿੰ ਸਾਡੇ
ਬੁਲਾਏ ਿਾਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਗਿਾਹੀ ਦੇਈਏ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੰ ਸਾਰ ਜਿਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਆਮੀਨ
ਫਰ. ਡਾ. ਜੌਰਜ ਵਰੁਜਿੇ ਅਗਿਤ
ਿਿੀਐਿ, ਪੁਣੇ
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ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਟਚ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ: ਿਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਮਰਕੁਿ 1: 40-45
ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਸਨ ਅਤੇ ਸੇਿਕਾਈ ਜਤਿੰ ਨ ਗੁਣਾ ਸੀ: ਟੀਜਚਿੰ ਗ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ (ਮਿੱ ਤੀ 4:23). ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਕਈ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਜਕ ਲੋ ੜ੍ਿਿੰ ਦ ਅਤੇ ਟੁਿੱ ਟੇ ਹੋਏ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਨਿੰ ਛੋਹਣਾ (ਐਲਕ 7: 11-14; ਲਤ 8: 44-48; ਮੀਕ
1: 40-45; ਮੀਕ 7: 31-37).
ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਛੋਹਣਾ, ਕੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸ-ਪ੍ੇਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜ੍ੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਹਦੀ ਕਾਨਿੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਨਿੰ ਅਸੁਿੱ ਧ ਹੋਣਾ ਸੀ.
ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੋ ਜਿਕਲਪ੍ ਸਨ: ਿਾਂ ਤਾਂ ਿਹਦੀ ਕਾਨਿੰ ਨ ਨਾਲ ਿੁੜ੍ੇ ਰਜਹਣਾ ਿਾਂ ਸਖਤ ਕਾਨਿੰ ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ. ਜਿਸ ਨੇ ਿਾਣ-ਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਉਸ
ਨਿੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ.
ਜਬਪ੍ਲੀਕਲ ਸਮੇਂ ੋਈ ਨਿੰ ਖਤਰਨਾਕ ਜਬਮਾਰੀ ਸਮਜਝਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਗਾੜ੍ ਿਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ. ਲੇ ਿੀਆਂ ਦੀ
ਜਕਤਾਬ ਜਿਚ ਲਿੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ (ਲੇ ਿ. 13-14 ਸੀ. ਅਫ਼. ਨਮ 5: 3). ਕੋੜ੍ਹੀਆਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ 'ਅਸੁਿੱ ਧ, ਅਸੁਿੱ ਧ' ਕਜਹਣ
ਲਈ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਦਜਿਆਂ ਨਿੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਜਕਉਂਜਕ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਜਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਜਮਕ ਸਾਰੇ
ਪ੍ਿੱ ਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੌਿਦ ਸਨ. ਓਲਡ ਟੇਸਟਮਮੈਂਟ ਦੇ ਜਰਕਾਰਡ ਨਿੰ ਕੇਿਲ ਦੋ ਿਾਰ ਹੀ ਮਿੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਕੋੜ੍ਹੀ ਨਿੰ ਸੁਿੱ ਧ
ਕੀਤਾ (ਨਮ 12: 10-15 [ਜਿਛੋੜ੍ੇ ਦੇ 7 ਜਦਨ]; ਦਿਾ ਰਾਿਾ 5: 1-14 [7 ਜਡਿੱ ਪ੍ਾਂ]). ਿਦੋਂ ਨਅਮਾਨ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਮਲਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਲੀਸਾ
ਨਬੀ ਸਾਇਦ ਿਹਦੀ ਕਾਨਿੰ ਨ ਨਿੰ ਿਾਣਦਾ ਸੀ ਜਕ ਉਹ ਿਰਦਨ ਨਦੀ ਜਿਚ ਸਿੱ ਤ ਿਾਰੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨਿੰ ਧੋਣ ਲਈ ਕਜਹਿੰ ਦਾ ਹੈ (ਦਿਾ
ਜਕਿੰ ਗਸ 5: 10). ਇਹ ਸਪ੍ਿੱ ਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿੰ ਛੋਹਣ ਦੇ ਿੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਹਾਲਾਂਜਕ, ਐਮ ਕੇ 1: 40-45 ਦੇ ਕੋੜ੍ਹੀ
ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਜਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਿ ਦਾ ਜਹਿੱ ਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਕੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਨਿੰ
ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, 'ਿੇ ਤੁਸੀਂ (ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਹੀਂ) ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਿੰ ਸੁਿੱ ਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜਿਸ ਦੀ ਿੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਕ ਕਰਨ ਤੋਂ),' ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱ ਚੀ
ਸਰੋਤ ਨਿੰ ਇਿੱ ਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਸ ਨਿੰ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਗਆ (ਸਬਦਾਿਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿੰ ਘੀ ਤਰਸ ਹੋਣਾ) ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਨਿੰ ਤੋੜ੍ ਜਦਿੱ ਤਾ. ਉਸ ਨੇ ਅਛਤ ਨਿੰ ਛਜਹਆ (ਸਾਹੀ ਜਨਰੋਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਬਜਨਕ ਜਨਿਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ ਜਕਹਾ 'ਮੈਂ (ਿੀਕ- ਮੌਿਦਾ ਤਣਾਅ; ਪ੍ਰਮਾਜਣਕ ਅਗਿੰ ਮ ਿਾਕ); ਸਾਫ਼ ਹੋ ਿਾਿੋ (ਿੀਕ - ਅੋਜਰਸਟ ਪ੍ਿੱ ਕੀ, ਜਨਰਣਾਇਕ ਐਕਟ
ਜਮਲੀ). 'ਅਤੇ ਤੁਰਿੰਤ ਕੋੜ੍ਹ ਨੇ ਉਸ ਨਿੰ ਛਿੱ ਡ ਜਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਗਆ. ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਸਾਜਰਆਂ ਲਈ ਸਿੰ ਪ੍ਰਨ ਅਤੇ ਜਦਰਸਟਮਾਨ
ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨਿੰ ਿੇਜ ਆ. ਜਿਸ ਨੇ ਕੋੜ੍ਹੀ ਨਿੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁਨਰ-ਸਥਾਜਪ੍ਤ ਸਰੀਰ ਨਿੰ ਪ੍ਾਦਰੀ ਕੋਲ ਜਦ ਾਿੇ ਤਾਂਜਕ ਉਹ
ਸਖਤ ਰਿੱ ਬੀ ਜਨਿਮਾਂ ਨਿੰ ਿਾਣਦਾ ਹੋਿ.ੇ 'ਪ੍ਰ' ਕੋੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਹ
ੁਿੱ ਕੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਿੱਗ ਜਪ੍ਆ (ਸਾਬਜਦਕ ਅਰਥ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ). ਬਰਹਮ ਟਚ ਉਸਨਿੰ ਸੁਧਾਰੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਿੀ ਇਕ ਿਿੰ ਜਡਆ ਸਿੰ ਸਾਰ ਜਿਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿਾਤ, ਜਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਿੰ ਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿੰ ਧਾਂ ਦੀ
ਦੁਨੀਆ. ਹਾਲਾਂਜਕ ਅਸੀਂ ਤਕਨਾਲੋ ਿੀ ਦੇ ੇਤਰ ਜਿਚ ਪ੍ੌੜ੍ੀ ਦੇ ਜਸ ਰ ਤੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰ ਤ ਚਰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਿ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ 'ਹੋਰ' ਨਿੰ

ਅਛਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨਿੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਲਿੱਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਕਿੰ ਧਾਂ ਤੋੜ੍ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਚਰਚ ਅਤੇ
ਸਮਾਿ ਨਿੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ.
ਸਰਫਸਲਕਸ਼ਨ:
1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਛਿੱ ਡੇ ਿਾਂ ਛਹਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੋ, ਸਿੱ ਚਾ ਸਰੋਤ?
2. ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਿਾਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਿੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਜਕਿੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ?
3. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿੱ ਿ 'ਦਜਿਆਂ' ਦੇ ਿੀਿਨ ਨਿੰ ਛਹਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਿਾਣਬੁਿੱ ਝਕੇ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ?
ਪਰਾਰਥਨਾ:
ਪ੍ਰਭ, ਮੈਨਿੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੀਿਨ ਜਿਚ ਆਪ੍ਣੇ ਖਾਸ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਹ ਿੋ ਮੇਰੇ ਿੀਿਨ ਨਿੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਿੇਗੀ. ਮੈਂ 'ਦਜਿਆਂ' ਦੇ
ਿੀਿਨ ਨਿੰ ਿੀ ਛਹਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਰਿੱ ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰਾਸ ਹਨ. ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅਿੱ ਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਦਜਿਆਂ' ਨਿੰ ਦੇ ਣ ਜਿਿੱ ਚ ਮੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ! ਆਮੀਨ

ਰੀਵੀਡ ਡਾ ਸਸ਼ਜੁ ਮੈਸਥਊ
ਿਨੀਅਨ ਸਿਿਲੀਕਲ ਿੈਮੀਨਰੀ, ਪੁਣੇ
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ਮਿੰ ਡਲੀਆਂ: ਈਸਿਰੀ ਟਚ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ
ਰਸਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 3: 1-10
ਜਕਸ ਨੇ ਮੈਨਿੰ ਛੋਜਹਆ' ਪ੍ੀੜ੍ਾ ਮਨੁਿੱ ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ ਹੈ ਉਤਪ੍ਤ ਦੇ ਪ੍ਜਹਲੇ ਜਤਿੰ ਨ ਅਜਧਆਿਾਂ ਜਿਚ
ਜਸਰਸਟੀ ਦੇ ਜਬਰਤਾਂਤ ਜਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਸਿੰ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਜਹਸਾਸ ਨਾਲ ਮਨੁਿੱ ਦਾ ਿਨਮ ਹੋਇਆ
ਹੈ. ਮਨੁਿੱ ੀ ਿੀਿਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਰਿੱ ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਮਨੁਿੱ ਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇ ਇਜਤਹਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜਿਚ
ਬਾਈਬਲ ਜਿਚ ਜਦ ਾਈ ਗਈ ਹੈ.
ਇਿੰ ਿੀਲ ਦੀਆਂ ਚਿੰ ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਰਹਮ-ਮਨੁਿੱ ੀ ਜਰਸਜਤਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਡਾਈਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੰ ਕੇਤ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਦੋਂ ਿੀ, ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਮੁਸਕਲ ਸਮੇਂ ਜਿਚੋਂ ਦੀ ਲਿੰਘਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ੁਸਟੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਿਦਗੀ ਹਮੇਸਾ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਾਲ ਦਾ ਮੈਨਿੰ ਛਜਹਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਾਲ ਹੈ, 'ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ
ਦੁ ੀ ਔਰਤ ਦਾ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦਾ ਤਿਰਬਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਿੱ

ਦੀ ਮਨੁਿੱ ਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਜਮਸਨ ਦੀ ਇਕ ਿਿੱ ਡੀ

ਤਸਿੀਰ ਜਿਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਛੋਹਣ ਦੀ ਸੁਰਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿੀਸ ਦਾ ਸਿਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਕ 'ਜਿਨਹਾਂ ਨਿੰ
ਮੈਂ ਛਜਹਆ' ਪ੍ਰ 'ਜਿਨਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨਿੰ ਛੋਜਹਆ.'
ਰਸਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿੱ ਬ 3: 1-10 ਜਿਚ ਜਮਲਦੀ ਚਿੰ ਗਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਜਸਿਾਿਾਂ ਦੇ ਚਿੰ ਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿਧੀਆ ਸੇਿਕਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪ੍ਿੱ ਸਟ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਜਿਚ ਪ੍ੀਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ੀੜ੍ਤ ਮਨੁਿੱ ਦੇ ਜਿਚ ਇਕ ਛੋਹ ਨਿੰ ਜਦ ਾਇਆ ਜਗਆ ਹੈ, "ਸਿੱ ਿੇ ਹਿੱ ਥ ਨਾਲ ਉਸਨਿੰ ਲੈ ਕੇ."
ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਜਤਿੰ ਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ ਹਨ ਿੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਤਰਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਿਾਈ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
1. ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ: ਇਕ ਿੁੰ ਦਰ ਗੇਟ ਸਵਚ ਇਕ ਅਣਕਰਾਿਕ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਵਅਕਤੀ.
ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜਿਅਕਤੀ ਹੈ ਿੋ ਦਸਜਰਆਂ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਜਕ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰ ਤ ਇਸਦੇ
ਪ੍ਰਨਤਾ ਜਿਚ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦੀ ਮੌਿਦਗੀ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਜਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰ ਕਈ
ਪ੍ਿੱ ਾਂ ਜਿਿੱ ਚ ਸੀਜਮਤ ਸੀ. ਜਿਿਹਾਰਕ ਤਸਿੀਰ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਇਿੱ ਕ ਲੋ ੜ੍ਿਿੰ ਦ ਜਿਅਕਤੀ ਇਿੱ ਕ ਸੁਿੰ ਦਰ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਲੇ ਜਕਨ ਅਣਚਾਹੇ, ਲੋ ਹਾ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਮਨੁਿੱ ੀ ਹਿੱ ਥ ਦੇ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਲਈ ਉਮੀਦ.
2. ਚੈਨ ਆਫ ਗਾਈਡ ਆਫ ਹਾਈਸਲੰਗ: ਪੀਟਰ ਦੀ ਟਰੱ ਿਟ ਆਫ ਹੈਲਡਨ ਮੈਡੀਟੈਂਿ ਆਫ ਹੈਲਡ ਇਨ ਹੈਲਡ

ਕੀ ਇਹ ਪ੍ੀੜ੍ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਲਾਿ ਨਿੰ ਸਿੰ ਭਿ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਿਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿੰ 'ਿੇ ' ਜਲਆ ਹੁਿੰ ਦਾ ਪ੍ਰ,
ਪ੍ੀਟਰ ਦਾ ਜਿਸਿਾਸ ਸੀ ਜਕ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨਿੰ ਚਿੰ ਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋਗਤਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁ ੀ ਜਿਅਕਤੀ ਦੇ ਿੀਿਨ ਜਿਚ
ਫਰਕ ਜਲਆ. ਇਹ ਮਿੰ ਨਣਾ ਜਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਇਕ ਮਹਿੱ ਤਿਪ੍ਰਣ ਸਬਕ ਹੈ ਿੋ ਸਾਨਿੰ ਿਾਦ ਜਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ
ਸਾਨਿੰ ਚਿੰ ਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਜਹਿੱ ਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਿਤਨਸੀਲ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਬੇਿਕਫੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਸਰਬ ਸਕਤੀਮਾਨ ਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨਿੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹੋਰ 'ਇਲਾਿ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ' ਤੇ ਜਨਰਭਰਤਾ ਦਾ ਜਿਚਾਰ ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਮੈਡੀਕਲ
ਜਿਜਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਿੀ ਜਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਿੰ ਸੀਜਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਮਸਨ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦਾ
ਮਿੰ ਤਿ ਜਸਹਤ ਮਿੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰ ਡਲੀਆਂ ਨਿੰ ਜਮਲਾ ਕੇ ਭੁਲਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਲਾਿ ਮਿੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿੰ ਡਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਿੀਿਨ ਜਿਚ ਜਿਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਿੰ ਜਗਆੜ੍ੀ ਸਕਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਚਹਰੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਹਨ.

3. ਤੰ ਦਰੁਿਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਿਸਥਤੀ: ਕਲੀਸਿਿਾ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਿਣ ਗਏ

ਦੁ ੀ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਨਿੰ ਇਲਾਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਦਜਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਭਾ ਘਰ ਅਿੰ ਦਰ ਜਗਆ. ਉਸ ਨਿੰ
ਇਕ ਨਿੀਂ ਭੌਜਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਜਥਕ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀਅਨ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਜਹਿੱ ਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਿਾ
ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਕੌ ਮ ਦਾ ਜਹਿੱ ਸਾ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਿੱ ਕ ਨਿਾਂ ਜਰਸਤਾ ਬਰਹਮ ਨਾਲ ਜਿਕਸਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਗਆ ਹੈ
ਜਕਉਂਜਕ ਇਕ ਕਲੀਜਸਿਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਿਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰ ਗਾ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿੀਜਕਰਤੀ ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਇਲਾਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮਿੰ ਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿੰ ਡਲੀ ਦੇ ਜਿਕਾਸ ਜਿਚ ਿੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ ਹੈ.
ਅਿੱ ਿ ਦੇ ਪ੍ੀੜ੍ਤ ਜਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਣਪ੍ਛੇ ਸਿਾਲ ਹਨ "ਕੀ ਅਸੀ ਅਛਤਾਂ ਹਨ?" "ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਨਿੰ ਛਹੇਗਾ?" "ਕੀ ਮੈਨਿੰ ਛਹਣ ਿਾਲਾ
ਕੋਈ ਜਿਅਕਤੀ ਹੈ?" ਮਨੁਿੱ ੀ ਅਜਹਸਾਸ ਿੋ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਜਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਲ ਮਨੁਿੱ ਤਾ ਦੇ ਬਰਹਮ ਟੁਕੜ੍ੇ ਤੋਂ ਹੈ. ਕੀ ਅਸੀਂ
ਬਰਹਮ ਟਚ ਦੇ ਚੈਨ ਬਣਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਾਂ?
ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, "ਪ੍ਰਭ, ਬਰਹਮ ਮਲਹਮ, ਮੈਨਿੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਿਦਗੀ, ਜਪ੍ਆਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਹਤ ਨਿੰ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ੀੜ੍ਤ
ਮਾਨਿਤਾ ਿਿੱ ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉ"

