ਸਿਹਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਐਤਵਾਰ, 10 ਫਰ ਫਰਵਰੀ 2019
ਥੀਮ: ਕੌ ਣ ਮੈਨੰ ਛਸਹਆ? ਲਕਾ 4: 44-46
1. ਪਜਾ ਲਈ ਬੁਲਾਓ:
ਆਉ ਅਿੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਿਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਆਜਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਾਨੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਨੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ
ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱ ਕ ਗਏ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰਖੋ, ਜਕਉਂਜਕ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਦੀਪ੍ਕ ਮੁਕਤੀ ਹੈ

ਹੇ ਿਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਿਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਿੀਂ ਿਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਢਾਲ ਹੋ.
ਆ ਿਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿੋ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱ ਖ ਜਿਚ ਹਨ.

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ੁ , ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਂ ਿਾਨੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਆਉ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਉਪ੍ਾਸਨਾ ਕਰੀਏ ਿੋ ਚੰ ਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਜਦੱ ਤਾ ਹੈ.
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਿੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਸਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਸਜਵੇਂ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਿਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਉਂਸਕ ਤੁਿੀਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਦੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰ ਸਗਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰ
ਸਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਆਮੀਨ
2. ਿੁਆਗਤ:
3. ਸਦਨ ਲਈ ਪਰਾਰਥਨਾ / ਕਲਪਨਾ:
ਜਦਆਲੂ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ, ਸਾਰੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਿਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਿਦੋਂ ਿੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਜਹਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਅਰਾਿਕਤਾ ਦੇ ਜਿੱ ਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਹ ਨੂੰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਸਿਾਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਬੁਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਜਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਕ ਸਾਡੇ ਜਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਨੂੰ ਿਿਾਬ ਜਮਲ ਸਕੇ. ਜਿਿੇਂ ਅਸੀਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਿਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਜਦਆਂ ਜਿਚ ਰੁਕਾਿਟ ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਰਾਿ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਜਚਤ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਜਰਤ ਕਰੋ ਆਪ੍ਣੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸੀ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਜਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ
ਹਜਰਆਲੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਦੀ ਜਿੱ ਚ ਿਜਹੰ ਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣੋ ਜਿਿੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ੂਿਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਗੱ ਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਆਮੀਨ
4. ਖੁਿੱ ਲਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ: ਸਪਆਰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਿਭ ਸਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
5. ਰਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰ ਧ / ਸਨਕੇਨ ਧਰਮ / ਥੈਂਕਿਸਗਸਵੰ ਗ / ਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ (ਸਜਵੇਂ ਸਕ
ਲੀਟਰੁਰਗੀ)
6. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠ:
ਪ੍ਜਹਲਾ ਬਾਈਬਲ ਰੀਜਡੰ ਗ: ਯਸਾਯਾਹ 6: 1-8
ਦੂਿੀ ਬਾਈਬਲ ਰੀਜਡੰ ਗ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 3: 1-10
ਤੀਸਰੀ ਬਾਈਬਲ ਰੀਜਡੰ ਗ: ਲੂਕਾ 8: 43-48

7. ਤੰ ਦਰੁਿਤੀ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਜਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚੰ ਗਾ ਸੇਿਾ ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਿੀਿਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ. ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ,
ਜਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੂ ਹੋਏ, ਿੋ ਜਕ ਅਿੇ ਿੀ ਿਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਖੁੱ ਲਹਾ ਹੈ. ਹਰ ਜਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਇੱ ਕ ਭਰਪ੍ੂਰ ਿੀਿਨ ਹੈ. ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਜਯਸੂ ਮਸੀਹ,
ਸੁਰੂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ. ਇਹ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤੀ ਆਧੁਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿੱ ਚ
ਅਜਧਆਤਜਮਕ, ਮਾਨਜਸਕ, ਸਰੀਰਕ, ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਜਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਢੱ ਜਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਭਾਰਤ ਜਿਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਮਸਨਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ (ਐਮ ਐੱਮ ਏ) ਨਾਮਕ ਜਮਸਨਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱ ਪ੍
ਦੁਆਰਾ 1905 ਜਿਚ ਜਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ੍ ਜਿਚ ਅਰੰ ਭ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ. 1926 ਜਿਚ ਇਸਦਾ ਨਾਂ
ਬਦਲ ਕੇ ਈਸਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ ਰੱ ਜਖਆ ਜਗਆ. ਅੱ ਿ, ਸੀਐਮਏਆਈ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 300 ਈਸਾਈ
ਜਮਸਨ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਹਨ ਜਿਨਹਾਂ ਜਿਚ ਲੁਜਧਆਣਾ ਅਤੇ ਿੇਲੋਰ ਜਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਜਤਸਠਾਿਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿ ਸਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸੇਿਕਾਈ ਜਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਸਮਰਜਪ੍ਤ ਮਸੀਹੀ ਜਸਹਤ ਪ੍ੇਸੇਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਦੇਸ

ਦੀਆਂ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਜਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. CMAI
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਕੋਹੜ, ਤਬੀਅਤ, ਮਲੇ ਰੀਏ ਅਤੇ ਐਚ.ਆਈ.ਿੀ. / ਏਡਜ਼ ਜਿੱ ਚ ਪ੍ਾਇਨੀਅਰੀ ਕੀਤੀ
ਹੈ. ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਆਈ. ਦਾ ਉਦੇਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਜਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਪ੍ਆਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਿਿਾਬਦੇਹ ਰੂਪ੍ ਜਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿੱ ਚ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨਾ ਹੈ
8. ਿੁਝਾਏ ਗਏ ਿਰਪ ਦੀ ਰਪਰੇਖਾ: ਥੀਮ - ਮੈਨੰ ਕੌ ਣ ਛੋਸਹਆ?
ਿਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ: ਜਕਸੇ ਨੇ ਜਯਸੂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਿਾਲੇ ਭੀੜ ਨਾਲੋਂ ਿੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਜਹਆ. ਇਹ ਜਿਸਿਾਸ ਅਤੇ ਜਿਸਿਾਸ
ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਅਜਹਸਾਸ ਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਨਹਚਾ ਨੇ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱ ਜਢਆ.

ਓਲਡ ਟੈਿਟਾਮੈਂਟ
•

ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਜਿਚ, ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਿਿਾਬ ਜਦੱ ਤਾ ਜਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਿਿੋਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿ ਜਿਚ ਇਕ ਬਾਗੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਜਰਹਾ ਸੀ. ਪ੍ਜਿੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਕੰ ਮ ਿਿੋਂ, ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ
ਸਰਾਫ਼ੀਮ ਜਿੱ ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਯਸਾਸਈ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਿਗਿੇਦੀ ਤੋਂ ਇਕ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਲਈ ਭੇਿਦਾ ਹੈ. ਇਹ
ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਸੰ ਕੇਤ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੁੱ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਨਵਾਂ ਨੇਮ
•

ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਹਿਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੀੜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ.



ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱ ਜਢਆ ਜਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ
ਅਨੀਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸਿਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱ ਤੀ ਸਰੋਤ ਖਤਮ
ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.



ਲੇ ਿੀਆਂ ਦੀ ਜਬਿਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੁੱ ਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਹਾਸੀਏ ਜਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੇ ਮੰ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ੂਿਾ ਜਿਚ ਜਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਜਮਟ ਨਹੀਂ ਜਦੱ ਤਾ
ਸੀ. ਯਹੂਦੀ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ 'ਅਸੁੱ ਧ' ਤੀਿੀਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਤੀਿੀਂ ਦੇ ਛਾਪ੍ੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਜਬਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ.



ਇਸਨੇ ਜਯਸੂ ਦੇ ਜਪ੍ੱ ਛੇ ਜਖੱ ਚ ਜਲਆ ਅਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੱ ਪ੍ੜੇ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਜਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਗਆ.



ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਅਜਹਸਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਸਿਾਸ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਦ ਜਯਸੂ ਦੀ
ਸਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ.



ਭਾਿ ਇਕ ਅਰਥ ਜਿਚ ਜਯਸੂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਅਸੁੱ ਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ 'ਅਸੁੱ ਧ' ਕਰ ਜਦੱ ਤਾ. ਉਸ ਨੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਜਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਕਰਾਸ ਉੱਤੇ ਜਲਆ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸਰਮਨਾਕ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦੱ ਤੀ. ਅਸੀਂ Deut.21: 22, 23 ਜਿੱ ਚ ਪ੍ਜੜਹਆ
ਹੈ ਜਕ ਇੱ ਕ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦਰੱ ਖਤ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਦੋਸ ਹੈ.



ਪ੍ਰ ਜਯਸੂ ਨੇ ਇੰ ਨਾ ਬੰ ਦ ਜਕਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਹੀ ਛੋਜਹਆ ਸੀ. ਜਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਿੱ ਲ ਜਧਆਨ ਜਖੱ ਚਣ ਲਈ ਰੋਜਕਆ ਜਕਉਂਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਕ ਉਹ
ਇਕ ਰੁਕਾਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਾਂ ਜਯਸੂ ਨੂੰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ "ਧੀ" ਨੂੰ
ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਨਹਚਾ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਜਿੱ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਿੋ
(ਲੂਕਾ 8:48). ਉਸ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ.

ਸਿਿੱ ਟਾ
ਿਦੋਂ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸੇਿਕਾਈ ਜਿਚ ਸਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੱ ਪ੍ੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਮਹਾਨ ਜਦਹਾੜੀ ਤਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ
ਪ੍ਰਤੀਜਕਰਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਸਾਨੂੰ ਅਣਜਗਣਤ, ਜਨਰਸੰ ਦੇਹ ਪ੍ੀੜ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾਲ ਜਮਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ
ਲੋ ੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੀਏ 'ਤੇ ਧੱ ਕੇਸਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਿ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਰਜਹੰ ਦੇ ਹਨ. ਲਾਗ ਿਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਜਹੱ ਿੀਆਂ / ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਜਕਿੇਂ
ਪ੍ਰਤੀਜਕਰਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਸਜਹਣਸੀਲ ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ?
ਅਜਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਜਹਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰ ਜਯਸੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਨੂੰ
ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਕੰ ਜਢਆਂ 'ਤੇ ਰਜਹਣ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਜਚਆ ਅਤੇ ਸਮਾਿ ਦੁਆਰਾ
ਹਾਸੀਏ' ਤੇ. ਕੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਅਤੇ ਚਰਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜਯਸੂ ਨੇ
ਜਕਹਾ ਸੀ, "ਜਿਨਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਮਾਰ ਹਨ" (ਮੱ ਤੀ 9: 12). ਕੀ
ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਿਧੀਆ ਸਾਮਰੀ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋ ੜਿੰ ਦਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਇਆਿਾਨ ਹਾਂ?
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ:

9. ਸਵਚੋਲਗੀ

L: ਜਪ੍ਆਰੇ ਮਹਾਰਾਿ, ਅਸੀਂ ਅੱ ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਜਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱ ਚ ਸਭ ਕੁਝ
ਸੰ ਭਿ ਹੈ. ਆਪ੍ਣੇ ਜਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਅੰ ਦਰ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਾਂ ਕਰੋ. ਜਿਿੇਂ ਅਸੀਂ
ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਕਰਪ੍ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱ ਖੇ ਗਏ
ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਿਧਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਦਓ ਜਿਿੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸਿਾਸ ਜਿੱ ਚ ਿੀਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਿਭ: ਪਰਭ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਸਵਿੱ ਚ, ਿਾਡੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਿੁਣੋ.

ਐਲ: ਸਿਰਗੀ ਜਪ੍ਤਾ ਿੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੱ ਚ ਰਜਹਣ ਲਈ ਜਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱ ਖ ਝੱ ਲਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ
ਹੈ ਜਕ ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪ੍ਰਭੂ ਜਯਸੂ, ਤੂੰ ਬੀਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਜਹੰ ਦੇ ਸੀ. ਜਿਿੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪ੍ਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪ੍ਆਰ ਕਰਨ
ਜਿਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਨਰਸ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿੋ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ, ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਜਲਆਂ ਜਿਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਪ੍ਆਰ ਦੇ
ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ, ਜਪ੍ਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਜਹੰ ਮਤ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਿਧੀਆ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ
ਜਸਖਾਓ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱ ਲੋਂ ਜਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ
ਪ੍ਜਹਰੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ.

ਿਭ: ਪਰਭ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਸਵਿੱ ਚ, ਿਾਡੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਿੁਣੋ.

ਐਲ: ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਸਾਜਰਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਜਬਮਾਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਹਨ. ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਬੱ ਜਚਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਜਿਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਿਲ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਿ. ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਮੌਿੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਪ੍ਆਰ ਨੂੰ
ਿਾਣਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਸੱ ਚ ਨਾਲ ਭਜਰਆ ਿਾਿੇ, ਚੰ ਗਾ ਅਤੇ ਭਰਪ੍ੂਰ ਹੋਿੇ. ਅਸੀਂ
ਬੀਮਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਬਲਤਾ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ ਕਰੋ.

ਿਭ: ਪਰਭ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਸਵਿੱ ਚ, ਿਾਡੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨੰ ਿੁਣੋ

ਐਲ: ਸਰਬਸਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ CMAI ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਜਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੁੱ ਤਰ ਜਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਪ੍ਆਰ ਜਬਮਾਰ, ਪ੍ੀੜਾ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦਖਾ ਸਕੇ. ਜਿਿੇਂ
ਜਕ ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਘੱ ਟ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ 'ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਜਿੱ ਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱ ਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਕ ਤੇਰਾ ਜਚਹਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ. ਸਾਡੀ ਜਨਹਚਾ ਜਿੱ ਚ ਤਕੜੇ
ਬਣਨ ਜਿਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਤੀ ਤੋਂ ਜਖੱ ਚ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕੀਏ.

ਿਭ: ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਸਵਚ ਪਰਭ, ਿਾਡੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨੰ ਿੁਣ.
ਐਲ: ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸੀ.ਐਮ.ਏ.ਏ. ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ ਿੋ ਅਸਲ
ਜਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਰਚ, ਡਾਕਟਰੀ, ਨਰਸਾਂ, ਸੰ ਬੰ ਜਧਤ ਜਸਹਤ ਪ੍ੇਸੇਿਰਾਂ, ਪ੍ਾਦਰੀ,
ਪ੍ਰਸਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਮਸਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਅਣਗਜਹਲੀ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਚ
ਅਣਥੱ ਕ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰ ਜਦਓ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸੰ ਦੇਸ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਬਣਾਓ. ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱ ਧ, ਜਹੰ ਮਤ ਅਤੇ ਅਖੰ ਡਤਾ ਜਦਓ. ਜਿਿੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰ ਤਰੀ ਹਾਂ,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਜਪ੍ਆਰ ਅਤੇ ਜਕਰਪ੍ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਜਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ.

ਿਭ: ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਸਵਚ ਪਰਭ, ਿਾਡੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨੰ ਿੁਣ. ਆਮੀਨ

(ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਪਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੰ ਜੋੜ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪੈਿਟੋਰਲ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਸਿਿੱ ਟਾ ਕਿੱ ਢ ਿਕਦਾ ਹੈ).
ਗੀਤ (ਹਾਜਰੀ)
(ਜੇ ਈਕਚਸਰਿਟ ਦਾ ਸਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਿਪਿੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਲੀ ਭੇਦ ਨੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗੀ
ਿੇਵਾ ਅਤੇ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬਦੀ ਨਾਲ ਸਿਿੱ ਟਾ

ਜਹੱ ਲੀਜੰੰੰਗ ਮਜਨਸਟਰੀ ਐਤਿਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਭੇਿੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਸੀ.ਐਮ.ਏ.ਆਈ. ਦਫਤਰ, ਪ੍ਲਾਟ ਨੰ. 2, ਏ -3 ਸਥਾਨਕ ਸਾਜਪ੍ੰ ਗ ਸੈਂਟਰ, ਿਨਕਪ੍ੁਰੀ, ਨਿੀਂ ਜਦੱ ਲੀ
'ਸੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਆਈ., ਨਿੀਂ ਜਦੱ ਲੀ' ਦੇ ਹੱ ਕ ਜਿਚ ਚੈੱਕ / ਡਰਾਫਟ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ

ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਿਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕਿਮ ਦੇ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਾਨੰ
ਦਫਤਰੀ ਸਰਕਾਰਡ ਲਈ ਿਾਨੰ ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ cmai@cmai.org ਅਤੇ imtimenla@cmai.org'
ਤੇ ਿਸਚਤ ਕਰੋ.

