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ਮੁੁੱ ਖਬੂੰ ਧ 

ਸ਼ਪਆਰੇ ਦੋਸਤ ੋ

ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾ  ਉਦੇਿ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। 
ਇਹ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਗਲੋਬਲ ਅਡਵਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਗਆ ਤਾਂ ਸ਼ਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਵਿਵਾਸ  ੂਿੰ  ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।  

ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਕਤਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਗੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਸ਼ਜਹੇ ਸੱਸ਼ਭਆਚਾਰ 
ਸ਼ਵਚ ਰਸ਼ਹਿੰਦੇ ਹ  ਸ਼ਜਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦ ੇ ਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ  ੂਿੰ  ਜਾਣ ੋਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਉੱਚਾ ਸੋਚਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦ ੇਸਵਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸ਼ਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਸ਼ਲਆਉਣ ਸ਼ਵਚ ਤਹੁਾ ੂਿੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਾ 
ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਤਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ, ਤੁਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ ਯੁਕਤ ਸਮ ੇਸ਼ਵਚ ਬਲੁਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ 
ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ  ਹੀਂ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਹਾਸ ਦ ੇਇਸ ਸਮੇ ਉਸ ਜਗਹਾ ਸ਼ਵਚ ਜੀ 
ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਜਥੇ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਰੱਸ਼ ਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਿ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ 
ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪਰਾਰਥ ਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ  ੂਿੰ  ਵੀ ਭਲਾਈ ਦ ੇਲਈ 
ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਅਤੇ ਸਸੱੁਜਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਪਸ਼ਰਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ, ਆਪਣੇ 
ਰਾਿਟ੍ਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੰਸਾਰ ਸ਼ਵਚ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਯੋਜ ਾ ਸ਼ਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਭਸ਼ੂਮਕਾ 
ਸ਼ ਭਾਉਂਦ ੇਹੋ। 
ਿੋਭਾਪੂਰਵਕ ਸਵੇਾ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਸ਼ਹਯੋਗੀ, 

 

ਜੋ ਾਥ  ਸ਼ਿਬਲੇ, ਪਰੈਸ਼ਜਡਿੰ ਟ੍ – ਗਲੋਬਲ ਅਡਵਾਂਸ  
ਸ਼ਵਟ੍ ੀ ਡੋਟ੍ਰੀ, ਸਿੰ ਯੋਜਕ –ਦ ਅਸਤਰ ਇ ੀਸ਼ਿਏਸ਼ਟ੍ਵ 
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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
“ਅਤੇ ਸ਼ਯਸੂ  ੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤ ੇਆਸ਼ ਆ, ਅਕਾਿ 

ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖ਼ਸ਼ਤਆਰ ਮੈ ੂਿੰ  ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ  ੂਿੰ  ਚੇਲੇ ਬਣਾਉ ਅਤ ੇਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੱੁਤਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਦੇ  ਾਮ ਸ਼ਵਚ ਬਪਸ਼ਤਸਮਾ ਸ਼ਦਓ। ਅਰ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਸ ਾਉ ਭਈ ਉ ਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲ ਾ ਕਰ  ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਹੁਕਮ ਸ਼ਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦ ੋੇ ਮੈਂ ਜੁਗ ਦ ੇਅਿੰਤ ਤੀਕਰ 
ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡ ੇ ਾਲ ਹਾਂ।” (ਮੱਤੀ 28:18-20)  

ਆਪਣੇ ਚੇਸ਼ਲਆਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਆ ਰੀ ਸ਼ ਰਦੇਿ, ਜਦੋਂ 
ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਪਰਥਵੀ ਤ ੇਰਸ਼ਹਿੰ ਦਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਸ਼ਕਤਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਬਿੰਦੂ ਹ । ਕੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਧਆ  ਕੀਤਾ ਸ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਸ਼ੇਲਆਂ  ੂਿੰ  ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ 
ਸਵਰਗ ਸ਼ਵਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁਿੰ ਚਾਉਣ ਦ ੇਕੋਈ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ  ਹੀਂ ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ? ਪਰਿੰਤੂ 
ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਹਾ ਸ਼ਗਆ ਸ਼ਕ “ਜਾਕੇ ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ  ੂਿੰ  ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ… ਅਤੇ ਜੋ 
ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਆਸ਼ਗਆ ਸ਼ਦੱਤੀ ਹੈ ਉਸ  ੂਿੰ  ਮਿੰ ਣਾ ਸ਼ਸ ਾਓ,” ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁ ੋਤੀ 
ਹੈ।”ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ” ਦੇ ਲਈ ਸਾ ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਜੀਵ   ੂਿੰ   ੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ
ਆਪ  ੂਿੰ  ਸ਼ਬ ਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਦਸੂਸ਼ਰਆਂ  ਾਲ ਸ਼ਪਆਰ ਕਰ  ਅਤ ੇਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  
ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡ ੇਜੀਵ  ਦ ੇਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦ ੇ
ਪਰਤੀ ਹਰ ਸ਼ਦ  ਇੱਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਆਸ਼ਗਆਕਾਰਤਾ ਸ਼ਵਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦ ੇਲਈ 
ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰ ਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਕਤਾਬ  ੂਿੰ  ਸ਼ਲ ਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅ ਿੰ ਦ ਅਤੇ ਭਾਗ ਦੀ 
ਗੱਲ ਹੈ ਇਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ  ੂਿੰ  ਵਿੰ ਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।ਇ ਹ ਾਂ 
ਸ਼ਵਚੋ ਕੁਝ ਸਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ ਰਦੇਿ ਅਤੇ ਉ ਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਪੱਿਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸ ੇ ਹ । ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਜਹੜੇ ਅ ੁਭਵ ਮ ੂੈਿੰ  ਸ਼ਮਲੇ, ਉ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚੋ ਕੁਝ 
ਮੈਂ ਸ਼ਕਤਾਬਾਂ ਤੋ ਪਸ਼ੜਆਂ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਾਰ ਜਾਂ ਪਰਚਾਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ਣਆ ਅਤ ੇਉ ਹ ਾਂ ਦਾ 
ਅ ੁਸਰ  ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਹੈ। ਮ ੈ ੁਲਹ ਕੇ ਕਸ਼ਹਿੰ ਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਇਹ ਸ਼ਸਧਾਂਤ ਮਢੁਲੇ ਹ  ਅਤ ੇਸ਼ਵਿੇ ਸਮਗਰੀ 
 ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰ ਾ ਿੁਰੂ  ਾ ਕਰੋ, ਬਲਸ਼ਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਅਸ਼ਤਸ਼ਰਕਤ ਪਰਸਿੰ ਸ਼ਗਕ ਸਮਗਰੀ “ਹੋਰ 
ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਅਸ਼ਧਐ  ਦੇ ਲਈ” ਸ਼ਦੱਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਵਿਸੇ ਸ਼ਵਿਾ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਉਲਝਾਉਣ 
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ਵਾਲਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਵਿੇਸ ਰੁਚੀ ਪਰਦਾ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਿੇਸ ਹਲਾਤ ਸ਼ਵਚ 
ਲਾਗੂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਮੈਂ ਇ ਹ ਾਂ ਪਾਠਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਵਿਸੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਉ ਹ ਾ ਦ ੇਲਈ ਸ਼ਲਸ਼ ਆ ਹੈ ਸ਼ਜਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 
ਸ਼ਵਿੇ ਸ਼ਵਚ ਬਾਈਬਲ ਅਧਾਸ਼ਰਤ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਸ ਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਿਾ ਰੱ ਦ ੇ
ਹ । ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਦੱਤੇ ਹੋਏ ਉਦਾਹਰ  ਅਤੇ ਅ ੁਭਵ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ  ਜਰ  ਾਲ ਲਏ 
ਗਏ ਹ । ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਔਰਤ ਹੋ ਸ਼ਜਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀ 
ਪੀੜੀ ਸ਼ਵਚੋਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦ ੇਰਾਜ ਦ ੇਲਈ ਆਗੂਆਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ ਕਰ  ਪਰਤੀ ਸਮਰਸ਼ਪਤ 
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਾਂਗੀ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਇ ਹ ਾਂ ਪਾਠਾਂ  ੂਿੰ  ਬਾਰਾਂ ਅਗਵਾਈ-
ਸ਼ਸ ਲਾਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਸ਼ਜਹੀ 
ਔਰਤ ਹੋ ਸ਼ਜਸ ੇ ਹੁਣ ੇਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਾਰਥ ਾ 
 ਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਜਹੇ ਸ਼ਵਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ  ਲੱਭ ੋਅਤੇ ਸ਼ਮਲਕੇ ਹੋਰ ਰੱਬੀ 
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ ਯੁਕਤ ਕਰੋ ਸ਼ਜਹੜੇ ਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਆ  ਅਤੇ ਅ ੁਭਵ  ੂਿੰ  ਤੁਹਾਡ ੇ
 ਾਲ ਵਿੰਡ ਸਕਣ। 

ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਇ ਹ ਾਂ ਪਾਠਾਂ  ੂਿੰ  “ਸਮਸ਼ੂਹਕ ਰੂਪ  ਾਲ” 

ਪੜੋਗੇ, ਸ਼ਜਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ  ਸਭਾ ਦ ੇਿੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ੂਿੰ  ਪੜ ੇਅਤ ੇਇ ਹ ਾਂ 
ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤ ੇਆ ਲਾਈ  ਜਾਂ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ  ਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਚਾਰ, ਅ ੁਭਵ 
ਅਤੇ ਸ਼ਗਆ   ੂਿੰ  ਵਿੰਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ  ੂਿੰ  ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰੇ।  

 

ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ  ਮਰਤਾ ਦਾ ਅ ੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  
“ਸੁਭਾਸ਼ਵਕ ਆਗੂਆ” ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ  ਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੰਗੀ ਸਿੰਗਤੀ ਸ਼ਵਚ ਹੋ; 

 ਾ ਮੂਸਾ  ੇ, ਸ਼ਗਦਾਊ  ਜਾਂ ਦਾਊਦ  ੇ ਕਦ ੇਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਚਆਂ ਸੀ, ਬਲਸ਼ਕ 
ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ  ਲਈ ਚਸ਼ੁਣਆ।  ੁਿ ਬਰੀ ਇਹ ਹੈ 
ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਸਾਡ ੇਤੋਂ ਇਹ ਮਿੰਗ  ਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਸ਼ਜਹੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਈਏ 
ਸ਼ਜਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਪੱਿਾ ਕਰ ਗ,ੇ ਬਲਸ਼ਕ ਇਹੋ ਸ਼ਜਹੇ ਚੇਲੇ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਅਸੀਂ ਸ਼ਯਸੂ ਦਾ ਸ਼ਪੱਿਾ 
ਕਰ  ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ  ਾਲ ਹਮਿੇਾ ਰਸ਼ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਜਸ  ੂਿੰ  “ਅਕਾਿ 
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ।” ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਸ਼ਗਆ  ਅਤੇ 
ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਸਾਡ ੇਸਭ ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਜਦ ੋਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ਪੱਿਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
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ਪਾਠ 1: ਮਸੀਹ ਨਿਚ ਮੇਰੀ ਪਨਹਚਾਣ 

ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱ   ਸ਼ ਯਮਾਂ ਸ਼ਵਚ ੋਇੱਕ ਸ਼ ਯਮ ਇਹ ਸਥਾਸ਼ਪਤ ਕਰ ਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ 
ਕੌਣ ਹੋ ਅਤ ੇਤਸੁੀਂ ਸ਼ਕਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਬ ਾਂ, ਤਸੁੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਪੱਿਾ ਕਰਦੇ ਹ  ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬ ਾਂ ਉਦਿੇ ਦੇ ਭਟ੍ਕਣ ਦੇ  ਤਰੇ ਸ਼ਵਚ ਹੁਿੰ ਦੇ 
ਹ , ਅਤੇ ਕਦ ੇਵੀ ਕੁਝ ਪਰਾਪਤ  ਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੇ  ਾਤੇ ਸ਼ਯਸੂ 
ਮਸੀਹ ਸ਼ਵਚ ਸਾਡੀ ਪਸ਼ਹਚਾਣ ਸਪਿਟ੍ ਹੈ। ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਿਾਸਤਰ ਸ਼ਵਚ ਸੈਂਕੜੇ ਆਇਤਾਂ 
ਸ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰ ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹ  ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂਣ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਿੰਸਾਰ ਦੀ ਰੌਿ ੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦ ੇਰਾਜਦੂਤ ਹਾਂ, 
ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਹਾਂ, ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਪਰ 
ਪਰਮੇਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਸ਼ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਉਹ ਮ ੂੈਿੰ  ਸ਼ਕਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾ ਹੈ? 

ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਮੈਂ  ਵਾਂ “ਜ ਮ ਪਾਇਆ” ਹੈ (ਯਹੂਿੰ  ਾ 3:16). ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੀ 
ਪਸ਼ਹਚਾਣ  ੂਿੰ  ਬਦਲ ਸ਼ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਸ ਤਰਾਂ, ਅਤ ੇਜੇਕਰ  ਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਸ 
ਤਰਾਂ  ਹੀਂ? ਪੋਲੁਸ ਇ ਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿ ਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਫਸੀਆਂ ਸ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਿਕਤੀਿਾਲੀ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ ਸ਼ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਸ਼ਜਹੀ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਜੋ “ਸਿੰਤਾਂ…ਸ਼ਯਸੂ ਮਸੀਹ 
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ਦੇ ਸ਼ਵਿਵਾਸਯੋਗ ਲੋਕਾਂ” ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਲ ੀ ਗਈ ਹੈ। ਇ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੁਿੰਦੇ 
ਹਾਂ। 
 ਮੈਂ ਅਸੀਸਤ ਹਾਂ: ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡ ੇਪਰਭੂ ਸ਼ਯਸ ੂਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਿਰ ਅਤ ੇਸ਼ਪਤਾ 
ਸ਼ਜਹ  ੇ ਮਸੀਹ ਸ਼ਵਚ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਆਤਸ਼ਮਕ 
ਬਰਕਤਾਂ  ਾਲ ਸਾ ੂਿੰ  ਬਰਕਤ ਸ਼ਦੱਤੀ” (ਅਫਸੀਆਂ 1:3). “ਅਸੀਸਤ” ਿਬਦ ਦ ੇ
ਲਈ ਯੂ ਾ ੀ ਿਬਦ “ਯੂਲਾਸ਼ਜਯੋ” ਹੈ ਸ਼ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ “ਸ਼ਕਸੇ ਦ ੇਸ਼ਵਿੇ 
ਸ਼ਵਚ ਚਿੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਕਰ ਾ।” ਮੈਂ ਉਸ ੂਿੰ  ਧਿੰ   ਕਸ਼ਹਿੰਦੀ ਹਾਂ (ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਸ਼ਵਿ ੇ
ਸ਼ਵਚ ਚਿੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਕਰ ਾ) ਸ਼ਜਸ ੇ ਮੈ ੂਿੰ  ਬਰਕਤ ਸ਼ਦੱਤੀ ਹੈ (ਸ਼ਜਸ ੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਿੇ 
ਸ਼ਵਚ ਚਿੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਂਹ ). ਇਹ ਸ਼ਕਿੰ ੀ ਹੈਰਾ ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਕ 
ਪਰਮੇਿਰ ਸ਼ਜਸ ੇ ਆਪਣ ੇਵਚ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਬਰਹਮਿੰਡ  ੂਿੰ  
ਅਣਹੋਂਦ ਸ਼ਵਚੋਂ ਬਣਾਇਆਂ, ਉਸ ੇ ਹੀ ਸ਼ਕਸ਼ਰਆਿੀਲ ਰੂਪ  ਾਲ ਸ਼ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਵਚ 
ਹੋਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ “ਹਰ ਆਤਸ਼ਮਕ ਬਰਕਤਾਂ”  ੂਿੰ  ਸ਼ਕਹਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਸ਼ ਰਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਜਾਂ ਦੁ ੀ ਸੀ ਅਤ ੇਇਹ ਮਸ਼ਹਸਸੂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਕ 
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ  ਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇ ਉਹ  ੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਿ ੇਸ਼ਵਚ ਚਿੰਗੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਪਰਿਿੰਿਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਆਤਸ਼ਮਕ ਬਰਕਤਾਂ  ਾਲ ਮ ੂੈਿੰ  
ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣ ੇਸ਼ ਯਮ ਸ਼ਵਚ, ਸ਼ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ  ੂਿੰ  
ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ੇ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰਾਂ  ੂਿੰ  ਵੀ 
ਸ਼ਮਸਰ ਸ਼ਵਚ ਬਰਕਤ ਸ਼ਦੱਤੀ, ਜਾਂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਜਸ ੇ ਸੁਲੇਮਾ   ੂਿੰ  ਬਰਕਤ ਸ਼ਦੱਤੀ? 

ਬਰਕਤ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਕਸ਼ਰਆਿੀਲ ਿਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋ ਸਾਡ ੇਸ਼ਪਤਾ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ 
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਸ਼ਰਆਿੀਲ ਬਰਕਤ  ੂਿੰ  ਸਾਡ ੇਉੱਤੇ ਸ਼ਕਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਸ਼ਮਕ 
ਬਰਕਤ ਸਾ ੂਿੰ  ਸ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ੋਸ਼ਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ!!  

 ਮੈਂ ਚੁਣੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ: “ਸ਼ਜਵੇਂ ਉਹ  ੇ ਜਗਤ ਦੀ  ੀਂਹ ਧਰ  ਤ ੋਅੱਗੋ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਵਚ 
ਚੁਣ ਸ਼ਲਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦ ੇਸ ਮੁ  ਪਰੇਮ ਸ਼ਵਚ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ ਰਮਲ 
ਹੋਈਏ” (ਅਫਸੀਆਂ 1:4). ਖ਼ੁਦ ਪਰਮਿੇਰ  ੇ ਮੈ ੂਿੰ  ਚੁਸ਼ਣਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 
ਫਰਕ  ਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਸੇ  ੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਸ਼ਚਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਕਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ 
ਦੁਰਘਟ੍ ਾ ਦਾ ਪਸ਼ਰਣਾਮ  ਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਤ ੇ ਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ 
ਸ਼ਵਚਾਰ ਦਾ  ਤੀਜਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਲਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਪਤਾ  ੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਚਿੰ ਤਾ 
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ਜਾਸ਼ਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ ਰਾਿ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇਂ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ  ਹੀਂ ਹਾਂ, ਸ਼ਫਰ 
ਵੀ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਮ ੂੈਿੰ  ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਥਵਾ ਆਪਣ ੇਸ਼ਦਲ ਦੇ ਅ ੁਸਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ 
ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚਸ਼ੁਣਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆ ਰੀ ਸਮੇ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਲਆ ਸ਼ਗਆ ਅਥਵਾ 
ਜਲਦਬਾਜੀ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਲਆ ਸ਼ਗਆ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਹੀਂ ਸੀ।ਮੈ ੂਿੰ  ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ  ੀਂਹ 
ਰੱ ਣ ਤੋ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਚਸ਼ੁਣਆ ਸ਼ਗਆਂ ਸੀ।ਉਸ  ੇ ਮ ੂੈਿੰ  ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੱੁ  ਸ਼ਵਚ 
ਢੱਸ਼ਕਆ (ਜ਼ਬੂਰ 139:13). “ਚੁਣੇ ਜਾਣ” ਦੇ ਲਈ ਯੂ ਾ ੀ ਿਬਦ 
“ੲਕਲੇਗੋਮਾਈ” ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਿਸੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦ ੇਲਈ 
ਚੁਸ਼ਣਆ ਜਾਣਾ, ਅਥਵਾ ਚੁਣਾਓ ਕਰ ਾ।” ਉਸ ੇ ਮੈ ੂਿੰ  ਚਸ਼ੁਣਆ ਅਤੇ ਮੈ ੂਿੰ  ਉਸਦ ੇ
ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਕੇ ਫਲਾਂ  ੂਿੰ  ਚਣੁਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ 
ਸ਼ਵਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਫਲਾਂ  ੂਿੰ  ਚਣੁਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੁਿੰਦੇ ਹ , ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿੁਧ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹ  ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ,  ਾ ਸ਼ਕ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਜੋ ਪਸ਼ਹਲਾ ਤੋ ਉਹ ਹ  
ਬਲਸ਼ਕ ਇਸ ਕਾਰ  ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦ ੇਅਿੰਤਰ-ਿਕਤੀ  ੂਿੰ  ਦੇ ਕੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਚੁਣਦ ੇਹਾਂ 
ਅਤੇ  ਾਲ ਹੀ  ਾਲ ਸਾਡ ੇਮ  ਸ਼ਵਚ ਇਸ ਫਲ ਦੇ ਸ਼ਵਿ ੇਸ਼ਵਚ ਇੱਕ ਸ਼ਵਿੇਿ ਯੋਜ ਾ 
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਿਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਚੁਸ਼ਣਆ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਮਿੰਡ ਦਾ 
ਇੱਕ ਸਰੋਤ  ਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਸਿੰਸਾਰ ਦ ੇਮੂਰ ਾਂ ਅਤੇ 
ਕਮਜੋਰਾਂ  ੂਿੰ  ਚੁਣਦਾ ਹੈ (1ਕੁਸ਼ਰਿੰ ਥੀਆਂ 1:27).ਪਰ ਇਹ ਸਾ ੂਿੰ  ਹਮੇਿਾ ਆਸਾ ਅਤੇ 
ਉਤਿਾਹ ਦ ੇ ਾਲ ਪਰੇਸ਼ਰਤ ਕਰ  ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਗੱਲ  ੂਿੰ  ਸਮਝਦ ੇਹਾਂ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ  ਾਲ ਉਸ ਉਪਰ ਸ਼ ਰਭਰ ਹਾਂ ਤਦ 
ਇਹ ਸਾ ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਗੋਸ਼ਡਆਂ ਤ ੇਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (2 ਕੁਸ਼ਰਿੰਥੀਆਂ 
12:9). 

 ਮੈ ੂਿੰ  ਸ਼ਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ: “ਸ਼ਜਵੇਂ ਉਹ  ੇ ਸਾ ੂਿੰ  ਚੁਣ ਸ਼ਲਆ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ 
ਸ ਮੁ  ਪਰੇਮ ਸ਼ਵਚ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ ਰਮਲ ਹੋਈਏ।(ਅਫਸੀਆ ਂ1:4ਬ, 5). 
ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਿਾਸਤਰ ਸ਼ਵਚ ਇਹੋ ਸ਼ਜਹੀ ਸੈਂਕੜਾ ਹੀ ਆਇਤਾਂ ਹ  ਜੋ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਪਰਤੀ ਗਸ਼ਹਰੇ ਅਤ ੇਅ ਾਸ਼ਦ ਪਰੇਮ ਦਾ ਵਰ ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹ  ਪਰ 
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਮੀਆ ਂ8:38 ਅਤੇ ਰੋਮੀਆਂ 5:7, 8:38 ਤੋ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਿਕਤੀਿਾਲੀ 
 ਹੀਂ ਹ   
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“ਸ਼ਕਉਂ ਜੋ ਮ ੂੈਿੰ  ਪਰਤੀਤ ਹੈ ਭਈ  ਾ ਮੌਤ,  ਾ 
ਜੀਵ ,  ਾ ਦਤੂ,  ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ,  ਾ ਵਰਤਮਾ  
ਵਸਤਾਂ,  ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ,  ਾ ਿਕਤੀਆਂ, 
 ਾ ਉਸ਼ਚਆਈ,  ਾ ਡੁਿੰ ਸ਼ਗਆਈ,  ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਸਸ਼ਰਿਟ੍ੀ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰੇਮ ਤੋ ਸ਼ਜਹੜਾ 
ਮਸੀਹ ਸ਼ਯਿੂ ਸਾਡ ੇਪਰਭੂ ਸ਼ਵਚ ਹੈ ਸਾ ੂਿੰ  ਅੱਡ ਕਰ 
ਸੱਕੇਗੀ। “ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਔ ੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਸੇ ਧਰਮੀ 
ਇ ਸਾ  ਦ ੇਲਈ ਕੋਈ ਮਰੇ ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ 
ਭਲੇ ਮ ੱੁ  ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰ   ੂਿੰ  ਭੀ ਸ਼ਤਆਰ ਹੋ 
ਜਾਵੇ। ਪਰਿੰਤ ੂਪਰਮੇਿਰ ਆਪਣਾ ਪਰੇਮ ਸਾਡ ੇਉੱਤੇ 
ਇਉਂ ਪਰਗਟ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਪੀ 
ਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡ ੇਲਈ ਮੋਇਆ।” 

ਸਾਡ ੇਸ਼ਵਚ ੋਕਈਆਂ  ੇ ਸਿੰ ਸਾਸ਼ਰਕ ਸ਼ਪਤਾ ਦੇ ਪਰੇਮ  ੂਿੰ  
ਕਦੀ ਜਾਸ਼ਣਆ  ਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰ  ਪਰਮੇਿਰ 
ਦਾ ਪਰੇਮ ਸਾ ੂਿੰ  ਇੱਕ ਅਸਿੰ ਭਵ ਸੁਪ ੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਦ  
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾਂ ਦੀ 
ਡੂਸ਼ਘਆਈ ਸ਼ਵਚ ਇਸ ਪਰੇਮ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ਵਚ ਰਸ਼ਹਿੰਦੇ ਹਾਂ –
ਇੱਕ ਇਹੋ ਸ਼ਜਹਾ ਪਰੇਮ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸ਼ਬ ਾਂ ਿਰਤ, ਦਯਾ 
 ਾਲ ਭਸ਼ਰਆ, ਸ਼ਦਆਲੂ, ਮੁਕਤੀ, ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 
ਕੋਮਲ ਹੁਿੰ ਦਾਂ ਹੈ।ਪਰਮਿੇਰ ਸਾ ੂਿੰ  ਇਹੀ ਪਰੇਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਕ। ਸਾਡ ੇਸ਼ਵਚ ੋਕਈਆਂ  ੇ ਡੂਿੰ ਗੀ 
ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਸੱਟ੍ ਦਾ ਅ ੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਅਸੀਂ 
ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੁਿਦੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, “ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਿਰ ਮੈ ੂਿੰ  ਪਰੇਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਕਤੀਿਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ੇ 
ਮੇਰੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਇਹੋ ਸ਼ਜਹਾ ਸ਼ਕਉਂ ਹੋਣ ਸ਼ਦਤਾ।” ਉਹ 
ਸਾਡ ੇਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਸ਼ਕ ਸਾਡੇ 
ਦਰਦ ਦ ੇਸ਼ਵਚ ਵੀ, ਉਹ ਉਥੇ ਮਜ਼ੌਦ ਸੀ, ਅਤ ੇਉਸਦਾ 
ਸ਼ਦਲ ਵੀ ਸਾਡ ੇਸ਼ਦਲ ਦ ੇ ਾਲ ਟ੍ੁਟ੍ ਸ਼ਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ 
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ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦ ੇਵੱਲ ਜਾਈਏ ਅਤ ੇਉਸਦ ੇਪਰੇਮ  ੂਿੰ  ਗਲੇ 
ਲਗਾਕੇ ਉਸਦੀ ਚਿੰ ਸ਼ਗਆਈ ਦੀ ਿਕਤੀ  ੂਿੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 
 ੇ ਇੱਕ ਸ਼ਦਆਲੂ ਅਤੇ ਪਰੇਮੀ ਸਿੰਸਾਰਕ ਸ਼ਪਤਾ ਦੇ ਸ਼ਪਆਰ  ੂਿੰ  ਜਾਸ਼ਣਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਇਸ ਕਾਰ  ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱ ਧੀਮਾ  ਅਤੇ ਮਾਫ ਕਰ  ਵਾਲੇ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਪਤਾ ਤ ੇ
ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਕਰ ਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾ  ਹੈ।ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਪਤਾ  ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਸਿੰ ਸਾਰਕ 
ਸ਼ਪਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਦੇਸ਼ ਆ ਸ਼ਜਸ  ੂਿੰ  ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਦਰਿ ਮਿੰ ਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ 
ਉਸ ਸ਼ਦ   ੂਿੰ  ਕਦੀ ਵੀ  ਹੀਂ ਭੁਲ ਸਕਦੀ ਜਦੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ 
ਕਾਰ  ਆਪਣੇ ਅਿੰਦਰ ਸ਼ ਰਾਿਾ ਮਸ਼ਹਸਸੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ 
ਮੇਰੇ ਸ਼ਦਲ  ੂਿੰ  ਸ਼ਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਪਤਾ ਬਣ ਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹਾਂ।” ਇਹ ਸਮਝੋ ਸ਼ਕ ਕੁਝ 
ਇਹੋ ਸ਼ਜਹਾ ਸੀ ਸ਼ਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱ ਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋ ਕੁਝ ਸ਼ਿਲਕਾ ਥੱਲੇ ਸ਼ਡਗ ਸ਼ਗਆ ਹੋਵ ੇ
ਅਤੇ ਉਦੋ ਤੋਂ ਪਰਮੇਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਿਾ ਉਪਲੱਬਧ ਰਸ਼ਹਣ ਵਾਲੀ ਿਕਤੀ, 
ਪ ਾਹ ਅਤੇ ਸੱਸ਼ਚਆਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸ਼ਗਆ।ਮੈਂ ਕਦ ੇਵੀ ਸ਼ਪਿੇ ਮੁੜ ਕੇ  ਹੀ 
ਦੇਸ਼ ਆ। ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਜਾਣ  ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ਵਚ ਹੋ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸ਼ਬ ਾਂ 
ਸ਼ਕਸੇ ਿਰਤ ਤ ੋਪਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ  ੂਿੰ  ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਉਹ ਇਸ 
ਸੱਚਾਈ  ੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਦਲ ਸ਼ਵਚ ਪਰਗਟ੍ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਦਲ ਦੇ 
ਆਿਾਸ਼ਵਪਰੀਤ ਸਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਵਚ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਣਾ ਿਰੂੁ ਕਰੋ। 

 

 ਮੈ ੂਿੰ  ਅਪ ਾਇਆ ਸ਼ਗਆ: “ਅਤ ੇਉਹ  ੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦ ੇ ੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦ ੇ
ਅ ੁਸਾਰ ਸ਼ਯਸ ੂਮਸੀਹ ਦ ੇਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾ ੂਿੰ  ਲੇਪਾਲਕ ਪੱੁਤਰ ਹੋਣ  ੂਿੰ  ਅੱਗੋਂ 
ਹੀ ਠਸ਼ਹਰਾਇਆ।” (ਅਫਸੀਆ ਂ1:5).  ਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਮੈ ੂਿੰ  ਚੁਸ਼ਣਆ, 

ਬਰਕਤ ਸ਼ਦੱਤੀ ਅਤ ੇਮੈ ੂਿੰ  ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਸ਼ਕ ਉਹ ੇ ਮੈ ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ 
ਸ਼ਵਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤ ੇਮੈ ੂਿੰ  ਆਪਣਾ ਵਾਸ਼ਰਸ ਵੀ ਸ਼ ਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਯੂਹਿੰ  ਾ 
1:12; ਅਫਸੀਆਂ 1:11; ਗਲਾਤੀਆਂ 4:6,7)! ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਸਾ 
ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਜਥੇ ਮੈਂ ਸਿੰਸਾਰ ਸ਼ਵਚਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਤ ੇ
ਭੈਣਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਮਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਿਾ  ਾ ਬੋਲਦ ੇਹੋਈਏ ਅਤੇ  ਾ ਹੀ 
ਇੱਕ ਸੱਸ਼ਭਅਤਾ ਦਾ ਸ਼ਪੱਿਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ 
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾ ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ 
ਸਾਡੀ ਸ਼ਚਿੰ ਤਾ  ੂਿੰ  ਇੱਕ ਮ  ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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 ਮੈ ੂਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ: “ਭਈ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਕਰਪਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ 
ਹੋਵੇ ਸ਼ਜਹੜੀ ਉਹ  ੇ ਉਸ ਸ਼ਪਆਰੇ ਸ਼ਵਚ ਸਾ ੂਿੰ  ਬਖ਼ਿ ਸ਼ਦੱਤੀ” (ਅਫਸੀਆ ਂ1:6). 
“ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ” ਦ ੇਲਈ ਯੂ ਾ ੀ ਿਬਦ “ਚੇਸ਼ਰਟ੍ੋ” ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ 
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: “ਅ ਿੰ ਸ਼ਦਤ ਪਾਇਆ ਸ਼ਗਆ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਚ ਅ ਿੰ ਦ ਸ਼ਮਸ਼ਲਆ”। 
ਸ਼ਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਵਿਸੇ ਯੂ ਾ ੀ ਿਬਦ  ੂਿੰ   ਵ ੇਸ਼ ਯਮ ਦੇ ਲੂਕਾ 1:28 
ਸ਼ਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਜਗਹਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਮਸ਼ਰਯਮ  ੂਿੰ  
“ਪਰਮੇਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਰਪਾ ਹੋਈ” ਕਸ਼ਹ ਕੇ ਪਰ ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਿਰ 
ਆਪਣੇ ਸ਼ਪਆਰੇ ਪੱੁਤਰ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਮੈ ੂਿੰ  ਅ ਿੰ ਦ ਸ਼ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ  ੁਿ ਹੁਿੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਮ ੂੈਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ 
ਸ਼ਕਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮਤਰਾਂ  ਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ 
ਕਰ ਾ ਪਸਿੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹ । ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ  ੂਿੰ  ਸੁਣ ਾ 
ਪਸਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ  ਾਲ ਹੀ  ਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ  ੂਿੰ  ਵੀ ਦੱਸਣ ਸ਼ਵਚ 
ਸ਼ਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਦੇ ਹਾਂ। ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ  ਾਤ ੇਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਿਤੇ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਹੁਿੰ ਦ ੇਹ ; ਇਹ ਸਾ ੂਿੰ  ਊਰਜਾ ਸ਼ਦਿੰ ਦ ੇਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਵਚ 
ਿਕਤੀ ਸ਼ਦਿੰਦੇ ਹ । ਅਪਰਵਾ ਗੀ ਸਾਡ ੇਲਈ ਦੁੱ ਗਣੀ ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ; ਜਦੋ ਜਖ਼ਮ 
ਕਾਫੀ ਡੂਿੰ ਘੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹ ।ਇਸ ਗੱਲ  ੂਿੰ  ਜਾਣ ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ 
ਸ਼ਕ ਰਾਸ਼ਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਯਸੂ ਸਾ ੂਿੰ  ਸ਼ਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ੇਸ਼ਕਹੋ ਸ਼ਜਹੇ 
ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾ ੂਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾ ੂਿੰ   ਹੀਂ ਿੱਡੇਗਾਂ ਅਤ ੇ ਾ 
ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਜਾਕੇ ਲੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾ ੂਿੰ  ਉਹਦੇ ਸ਼ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਹੀ 
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਇਬਰਾ ੀਆਂ 4:16). ਜਦੋ ਮੈਂ ਪਰਾਰਥ ਾ 
ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪ ਾ ਸ਼ਵਚ ਪਰਮੇਿਰ  ੂਿੰ  ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਿੰ ਦਰ 
ਸੁ ਸ਼ਹਰੀ ਕਮਰੇ ਸ਼ਵਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਿੰਘਾਸਣ ਸ਼ਵਚ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਵਰਾਜਮਾ  ਦੇ ਦੀ 
ਹਾਂ। ਜਦ ੋਮੈਂ ਉਸ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁਿੰ ਚਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਚਹਰਾ ਮੈ ੂਿੰ  ਦੇ  ਕੇ  ੁਿ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈ ੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਹਜੂਰੀ ਸ਼ਵਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਸ਼ਜਹੇ 
ਪਿਚਾਤਾਪੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਵਾਗਤ  ਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ਜਸ ੂਿੰ  ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਰਪਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੈ, ਬਲਸ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ  ੂਿੰ  ਇਸ ਤਰਾਂ  ੋਲ ਸ਼ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣ ੇ
ਸ਼ਪਤਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੀ ੇ  ਾਲ ਲੱਗਕੇ ਉਹਦ ੇਪਰੇਮ ਦਾ ਅ ੁਭਵ ਕਰ 
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ਸਕਾਂ। ਮੈ ੂਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਪਰ “ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਰਪਾ” ਹੋਈ 
ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ “ਉਹਦੀ ਪਰਸਿੰ  ਤਾ” ਹਾਂ। 

 ਮੈਂ ਿੁਡਾਈ ਗਈ ਹਾਂ: “ਸ਼ਜਹ ਦ ੇਸ਼ਵਚ ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾ ੂਿੰ  ਸ਼ ਸਤਾਰਾ 
ਅਰਥਾਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਕਰਪਾ ਦ ੇਧ  ਅ ੁਸਾਰ ਸ਼ਮਲੀ ਹੈ” 

(ਅਫਸੀਆਂ 1:7). “ਿਡੁਾਏ ਜਾਣ” ਦੇ ਲਈ ਯੂ ਾ ੀ ਿਬਦ “ਅਪੋਲੀਟ੍ਰੋਸ਼ਸਸ” 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਕ “ਮੁਕਤ ਕਰ ਾ ਜਾਂ  ੋਲ 
ਦੇਣਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉ ਹ ਾਂ ਲੋਕਾ ਦ ੇਲਈ ਵਰਣ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦਖ਼ਾ ੇ ਸ਼ਵਚ 
ਹ , ਉ ਹ ਾਂ ਚੀਜਾਂ  ੂਿੰ   ੋਲਣਾ ਸ਼ਜਹੜੀਆਂ ਬਿੰ ਦ ਹ  ਅਤ ੇਦੀਵਾਰਾਂ  ੂਿੰ   ਿਟ੍ 
ਕਰ ਾ। ਰੂਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤਾਬ ਸ਼ਵਚ, ਿੁਟ੍ਕਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਸਧਾਂਤ  ੂਿੰ  ਬਹੁਤ ਸਪਿਟ੍ ਰੂਪ 
 ਾਲ ਸ਼ਦ ਾਇਆ ਸ਼ਗਆ ਹੈ। ਰੂਥ ਦੇ ਸ਼ਦ ਾਂ ਸ਼ਵਚ, ਜਦੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਸ਼ਰਵਾਰ 
ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਕ ਾਰੇ ਤੇ ਸੀ, “ਉਦੋ ਉਸ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਜਿੰਮੇਦਾਰ  ਜਦੀਕੀ 
ਸ਼ਰਿਤੇਦਾਰ… ੂਿੰ  ਉਸ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵ  ਅਤ ੇਉ ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਮਾ   ੂਿੰ  
ਿੁਡਾਣਾ ਹੁਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੰ ਧ  ਸ਼ਵਚ ਪੈ ਗਏ ਸ ” (ਸ਼ਕਟ੍ੋਲ 
1964). ਪਾਪ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਡਗਣ ਦੇ ਸਮੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸ਼ਵਚ ਵੇਚ ਸ਼ਦੱਤ ੇ
ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਸੀ (1ਕੁਸ਼ਰਿੰ ਥੀਆਂ 1੫:22; ਰੋਮੀਆਂ 
6:16-22). ਪਰ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ, ਸ਼ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦਆੁਰਾ, ਪਾਪ ਦੀ 
ਿਕਤੀ ਤੋ ਿੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿੁਟ੍ਕਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਭਰ ਸ਼ਦੱਤੀ। ਉਹ ੇ ਪਾਪ 
ਦੇ ਕੈਦੀਖ਼ਾ ੇ ਦੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾਂ  ੂਿੰ   ਿਟ੍ ਕਰ ਸ਼ਦਤਾ ਸ਼ਜਸ ੇ ਸਾ ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਬਿੰ ਧ  
ਸ਼ਵਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਸ਼ ਆ ਸੀ, ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ  ੂਿੰ  ਸ਼ਫਰ ਤ ੋਸਥਾਸ਼ਪਤ ਕੀਤਾ 
(ਰੋਮੀਆਂ 6:18). ਰੂਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਯਸੂ, ਸਾਡਾ ਬੋਅਜ਼, 

ਸਾਡਾ ਿਡੁਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਿਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ  ੇ ਸਾਡ ੇਿਟੁ੍ਕਾਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦ ੇ
ਸ਼ਦੱਤੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਪਤਾ  ਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਿਤਾ ਸ਼ਫਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। 

 ਮੈ ੂਿੰ  ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ: “ਸ਼ਜਹ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਉਹ ਦ ੇਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾ ੂਿੰ  ਸ਼ ਸਤਾਰਾ 
ਅਰਥਾਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਕਰਪਾ ਦ ੇਧ  ਅ ੁਸਾਰ ਸ਼ਮਲੀ ਹੈ” 

(ਅਫਸੀਆਂ 1:7). ਮੇਰਾ ਅਤੀਤ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ! ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ 
 ਾਲ! ਮੈਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ  ਜ਼ਰ ਸ਼ਵਚ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਅਤੇ ਧਾਰਸ਼ਮਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਂ। 
“ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਵਚ ਬਹੁਤ  ੁਿ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮਿੇਰ ਸ਼ਵਚ ਮਗ  
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ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਮੈ ੂਿੰ  ਮੁਕਤੀ ਦ ੇਬਸਤਰ ਪਵਾਏ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਗ ੇ ਾਲ 
ਮੈ ੂਿੰ  ਕੱਸ਼ਜਆ, ਸ਼ਜਵੇਂ ਲਾੜੀ ਆਪਸ਼ਣਆ ਂਗਸ਼ਹਸ਼ਣਆਂ  ਾਲ ਆਪ  ੂਿੰ  ਸ਼ਸਿੰਗਾਰਦੀ ਹੈ” 

(ਯਸਾਯਾਹ 61:10). ਮੈਂ “ ਵੀਂ ਇ ਸਾ ੀਅਤ  ੂਿੰ  ਪਸ਼ਹ  ਸ਼ਲਆ ਸ਼ਜਹੜੀ 
ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਸ਼ਚਆਈ ਦ ੇਧਰਮ ਅਤੇ ਪਸ਼ਵੱਤਰਤਾਈ ਸ਼ਵਚ ਉਤਪਤ 
ਹੋਈ” (ਅਫਸੀਆਂ 4:24). ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਮੈਂ “ਪਰਮਿੇਰ ਦੀ ਪਰਤੀਤ 
ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਇਹ (ਮੇਰੇ) ਲਈ ਧਰਮ ਸ਼ਗਣੀ ਗਈ (ਰੋਮੀਆ ਂ4:3). ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੀ 
ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਸ਼ਹ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, “ਧਿੰ  ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਜਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ ਮਾ ਹੋ 
ਸ਼ਗਆ, ਸ਼ਜਹ ਦਾ ਪਾਪ ਢੱਸ਼ਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਿੰ   ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸ਼ਜਹ ਦੀ ਬਦੀ 
ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦ ੇਲੇ ੇ  ਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਜਹ “ਦੇ ਆਤਮਾ ਸ਼ਵਚ ਕਪਟ੍  ਹੀਂ” 

(ਜ਼ਬੂਰ 32:1,2). “ਅਪਰਾਧ” ਦੇ ਲਈ ਇਬਰਾ ੀ ਿਬਦ “ਪੇਸੋ” ਇਸਤਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸਦਾ ਅਰਥ “ਸ਼ਵਦਰੋਹੀ ਪਾਪ” ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ 
ਸੀ ਸ਼ਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਪ  ੂਿੰ  ਕੀਤਾ). ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕ 
ਪਰਮੇਿਰ ਉ ਹ ਾਂ ਪਾਪਾਂ  ੂਿੰ  ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ  ੇ ਇਸਦਾ ਅ ੁਭਵ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ੂਿੰ  ਚਿੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਿਰ ਮੇਰੇ ਹੋਰ “ਪਾਪਾਂ” (ਿੋਟ੍ਾ)  ੂਿੰ  
ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ  ਾਲ ਦੀ  ਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਦਲ ਸ਼ਵਚ ਪਾਏ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਰਮ ਅਤ ੇਅਿੁਧਤਾ  ੂਿੰ  ਵੀ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਸ਼ਯਸੂ ਮਸੀਹ 
ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਕਾ ਸ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮ ੂੈਿੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀ  ਹੈ ਸ਼ਕ, “ਜੇ 
(ਮੈਂ) ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ (ਮੇਰੇ) ਪਾਪਾਂ  ੂਿੰ  ਮਾਫ ਕਰ , 

ਅਤੇ (ਮੈ ੂਿੰ ) ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋ ਿੁਧ ਕਰ  ਸ਼ਵਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ” (1 
ਯੂਹਿੰ  ਾ 1:9). ਮਾਫੀ  ੂਿੰ  ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ  ਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ 
ਸ਼ਕਰਪਾ ਤੋਂ ਸ਼ ਹਚਾ ਦ ੇਰਾਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 
 ਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਬਖ਼ਿੀਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ੀਆ ਂਤੋ  ਹੀਂ ਅਸ਼ਜਹਾ  ਾ ਹੋਵ ੇ
ਭਈ ਕੋਈ ਘੁਮਿੰਡ ਕਰੇ” (ਅਫਸੀਆ ਂ2:8,9).  
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 ਮੈਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦ ੇ ਾਲ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾ ਾਂ ਸ਼ਵਚ 
ਬਹਾਲੀ ਗਈ ਹਾਂ: ਮਸੀਹ ਸ਼ਯਸੂ ਸ਼ਵਚ ਉਹਦੇ  ਾਲ 
ਉਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾਸ਼ਲਆ” 

(ਅਫਸੀਆਂ 2:6). ਮਹਾਂਜਾਜਕ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣ ੇਮੁਕੱਦਮ ੇ
ਦੇ ਦੌਰਾ  ਸ਼ਯਿੂ ਮਸੀਹ  ੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ਦੱਤੀ, “ਪਰ ਏਦੋਂ 
ਅੱਗੇ ਮ ੱੁ  ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸ਼ਬਰਾਹਮਾ  
ਹੋਵੇਗਾ” (ਲੂਕਾ 22:69). ਉਸ ੂਿੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਕ ਉਹ ਸ਼ਕਥ ੇਜਾ 
ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਾਲ ਹੀ  ਾਲ ਉਹ ਸਾ ੂਿੰ  ਵੀ ਆਪਣ ੇ ਾਲ ਲੈ 
ਸ਼ਗਆ। ਉਸਦ ੇਕੀ  ਤੀਜੇ ਹੋਏ? ਸ਼ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਵਚ ਸਾ ੂਿੰ  
ਵੈਰੀਆਂ ਦ ੇਉੱਤੇ ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਸ਼ਦਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ 
ਸ਼ਜਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਯਸ ੂਮਸੀਹ ਦ ੇ ਾਲ ਉਸ ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ।  
 ਮੈ ੂਿੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਸ਼ਗਆ ਹੈ: “ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਦਲ 
ਦੀਆਂ ਅੱ ਾਂ  ੂਿੰ  ਚਾ ਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵ ੋਭਈ ਉਹ 
ਦੇ ਸੱਦ ੇਤ ੋਕੀ ਆਸ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰ ਤਾ ਸ਼ਵਚ ਉਹ ਦੇ 
ਤੇਜਵਾ  ਅਧਕਾਰ ਦਾ ਧ  ਕੀ ਹੈ” (ਅਫਸੀਆਂ 1:18). ਮ ੂੈਿੰ  
ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾ ਸ਼ਵਚ ਜੀਸ਼ਵਤ ਰਸ਼ਹਣ ਦੇ ਲਈ 
ਬੁਲਾਇਆ ਸ਼ਗਆ ਹੈ! 
 

 ਯਾਦ ਕਰੋ:  
 1 ਯੂਹਿੰ  ਾ 3:2 –ਹੇ ਸ਼ਪਆਸ਼ਰਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 

ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪਰਗਟ੍  ਹੀਂ 
ਹੋਇਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁ  ਹੋਵਾਂਗ!ੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ 
ਭਈ ਜਦ ਉਹ ਪਰਗਟ੍ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗੇ 
ਹੋਵਾਂਗੇ ਸ਼ਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਜਹਾ ਹੈ ਸ਼ਤਹਾ ਹੀ ਉਹ  ੂਿੰ  ਵੇ ਾਂਗੇ। 

 ਅਫਸੀਆ ਂ1:3-6 - ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪਰਭ ੂਸ਼ਯਿ ੂ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮਿੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਪਤਾ ਸ਼ਜਹ  ੇ ਮਸੀਹ ਸ਼ਵਚ 



15 
 

ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਸ਼ਮਕ ਬਰਕਤਾਂ  ਾਲ ਸਾ ੂਿੰ  ਬਰਕਤ 
ਸ਼ਦੱਤੀ।ਸ਼ਜਵੇਂ ਉਹ  ੇ ਜਗਤ ਦੀ  ੀਂਹ ਧਰ  ਤੋ ਅੱਗੋ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਵਚ ਚੁਣ ਸ਼ਲਆ 
ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦ ੇਸ ਮੁ  ਪਰੇਮ ਸ਼ਵਚ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ ਰਮਲ ਹੋਈਏ।ਅਤ ੇਉਹ 
 ੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦ ੇ ੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅ ੁਸਾਰ ਸ਼ਯਿੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ 
ਲਈ ਸਾ ੂਿੰ  ਲੇਪਾਲਕ ਪੱੁਤਰ ਹੋਣ  ੂਿੰ  ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਠਸ਼ਹਰਾਇਆ।ਭਈ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਕਰਪਾ ਦੀ 
ਮਸ਼ਹਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਸ਼ਜਹੜੀ ਉਹ  ੇ ਉਸ ਸ਼ਪਆਰੇ ਸ਼ਵਚ ਸਾ ੂਿੰ  ਬਖ਼ਿ ਸ਼ਦੱਤੀ। 

 
 

ਮੁੁੱ ਖ ਸੁੱ ਚਾਈ: 
ਮੈਂ ਅਸੀਸਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮ ੂੈਿੰ  ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ। ਮੈ ੂਿੰ  ਅਪਣਾਇਆਂ ਸ਼ਗਆ 
ਹੈ। ਮੈ ੂਿੰ  ਸਸ਼ਵਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਿੁਡਾਈ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈ ੂਿੰ  ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ। 
ਮੈ ੂਿੰ  ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ  ਾਲ ਸਵਰਗੀ -ਸਥਾ ਾਂ ਤੇ ਬਹਾਸ਼ਲਆ ਸ਼ਗਆ ਹੈ। ਮ ੂੈਿੰ  ਬੁਲਾਇਆ 
ਸ਼ਗਆ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤੀਨਕਨਰਆ: 
1.  ਇ ਹ ਾਂ ਸੱਸ਼ਚਆਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਵਚ ੋਸ਼ਕਸ ੇਸ਼ਤਿੰ   ਸੱਸ਼ਚਆਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤ ੋਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਹ । ਇ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਦੱਤੀਆ ਗਈਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਇੱਕ ਡੂਿੰ ਘੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੁਹਾਡ ੇਸ਼ਵਿੇ ਸ਼ਵਚ, ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ 
ਸ਼ਵਿੇ ਸ਼ਵਚ ਜੋ ਤੁਸੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉ ਹ ਾਂ ਲੋਕਾ ਦੇ ਸ਼ਵਿੇ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਵਚਾਰ  ੂਿੰ  ਸ਼ਕਸ 
ਤਰੀਕੇ  ਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਧਆ  ਸ਼ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ। 
 

ੳ_____________________________________________ 

ਅ_____________________________________________ 

ੲ_____________________________________________ 

2.  ਇ ਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਸ਼ਚਆਈਆਂ ਸ਼ਵਚ ੋਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸਭ ਤ ੋਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਸ਼ਕਸ ਤੇ 
ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਕਰ  ਸ਼ਵਚ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਸ਼ਵਿੇ ਸ਼ਵਚ ਇਸ ਸੱਚਾਈ  ੂਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰ  ਸ਼ਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰ  ਲਈ ਸ਼ਕਹੜੇ ਕਦਮਾਂ  ੂਿੰ  ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਿੁਰੂ ਕਰੋਗੇਂ? ਸ਼ਕ ਹ ਾਂ 
ਸੌ ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਿਰ ਅੱਗੇ ਰੋਜ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਇਸ 
ਸੱਚਾਈ  ੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਦਲ ਸ਼ਵਚ ਪਰਗਟ੍ ਕਰੇ ਅਤ ੇਉਸ ੂਿੰ  ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
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ਹੈ ਸ਼ਕ ਤਸੁੀਂ ਇੱਕ ਕੇਦਸ਼ਰਤ ਬਾਈਬਲ ਅਸ਼ਧਐ  ਿੁਰੂ ਕਰ  ਦਾ ਸ਼ ਰਣੈ ਲਵ ੋਸ਼ਕ 
ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਵਚ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਜੋ ਪਰਮੇਿਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਦਲ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ  ਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
3.  ਇ ਹ ਾਂ ਸੱਸ਼ਚਆਈਆਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ  ਸ਼ਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋ ੀਆਂ ਸ਼ਕਹੜੀਆਂ 
ਲੱਗਦੀਆਂ ਹ  ਅਤ ੇਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਇਹ ਸ਼ਕਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌ ੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਦ ੇ
ਅਸ਼ਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਿਾਿਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਸ ੇਆਈਤ, ਜਾ ਬਾਈਬਲ ਅਸ਼ਧਐ , 

ਜਾਂ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਅ ੁਭਵ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਗਟ੍ੀਕਰ , ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ 
ਗੱਲ  ੇ ਇਸ ਸੱਸ਼ਚਆਈ  ੂਿੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਸ਼ਦਲ ਸ਼ਵਚ ਯਕੀ ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

ਿਧੇਰੇ ਅਨਧਐਨ ਦ ੇਲਈ:  
ਵੇ  ਜੇਕਬਸ  ਦੁਆਰਾ “ਮੈ ੂਿੰ  ਸ਼ਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ” (ਜੇਕਬਸ , 2000) 

ਬੇਥ ਮੂਰ ਦੁਆਰਾ “ਪਰਮੇਿਰ ਤੇ ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਕਰ ਾ” (ਮੂਰ, 2004) 

ਸਮੋਲੀ ਅੋਰਟ੍ਰੇਂਟ੍ ਦੁਆਰਾ “ਦ ਬਲੈਸ਼ਸਿੰਗ” (ਸਮੋਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਟ੍, 1986)  
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ਪਾਠ 2: ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱ ਲਣਾ 
 

ਇੁੱ ਕ ਨਿਾਂ ਮੈਂ: ਸਰੀਰ, ਪਿਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ 
ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਸਾਡ ੇਸ਼ਵਚ ੋਹਰੇਕ  ੂਿੰ  ਸ਼ਤਿੰ   ਅਲੱਗ, ਜਦਸ਼ਕ ਏਕੀਕਰਣ ਭਾਗਾਂ ਦ ੇ ਾਲ 
ਬਣਾਇਆਂ ਹੈ –ਆਤਮਾ, ਪਰਾਣ ਅਤ ੇਸਰੀਰ (1ਥੱਸਲੁ ੀਕੀਆਂ 5:23). ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਪਰਾਣ  ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਮ , ਇੱਿਾ ਅਤੇ ਭਾਵ ਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਸੋਚਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 
ਆਤਮਾ  ੂਿੰ  ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਬਿੰਦ ੂਦ ੇਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ੂਿੰ  
ਸ਼ਦ ਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌ ਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SPIRIT 
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ਜਦੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਸ਼ਜਸ  ੂਿੰ   ਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ 
ਸੀ (2 ਕੁਸ਼ਰਿੰ ਥੀਆਂ 5:17). ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ,  ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਵਚ 
ਕੁਝ ਵਸ਼ਧਆ ਅਤ ੇ ਾ ਕੁਝ ਘੱਸ਼ਟ੍ਆ,  ਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿੰਗ ਸ਼ਵਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ 
ਆਇਆ ਅਤੇ  ਾਲ ਦੇ  ਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਾਣ (ਮ , ਇੱਿਾ ਅਤੇ ਭਾਵ ਾਵਾਂ) ਵੀ ਪਸ਼ਹਲਾਂ 
ਵਰਗਾ ਹੀ ਸ਼ਰਹਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ  ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾ ਇੱਕ ਚਿੰਗੀ ਸ਼ਹਸਾਬਦਾ  
 ਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਵਚ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ  ਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ 
ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ  ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਇਰਾਦ ੇਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 
ਸ਼ਵਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ  ੂਿੰ  ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ 
ਬਣ  ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਸ ੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਠੋਕਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਸਿੰ ਭਾਵ ਾ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਸ ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਸੱਟ੍ ਦੇ  ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ਵਚ ਵੀ ਬਣ ੇ
ਰਸ਼ਹਣਗੇ। ਤ ੇਅਸਲ ਸ਼ਵਚ ਕੀ  ਵਾਂ ਬਸ਼ਣਆਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ! ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮ ੇ
ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਚ ਇੱਕ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਰੱ  ਸ਼ਦੱਤਾ ਸੀ –ਮੇਰੀ 
ਆਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਵਚ। ਰੋਮੀਆਂ 8:14 ਕਸ਼ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਇੱਕ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਸਿੰ ਤਾ  ਹੋਣ ਦ ੇ
ਕਾਰ  ਮ ੂੈਿੰ  ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅ ੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਸ ਤਰੀਕੇ 
 ਾਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹਮੇਿਾ ਇੱਕ ਿਾਂਤ, ਸ਼ਮਠੀ ਅਵਾਜ ਸ਼ਵਚ ਮੇਰੀ 
ਆਤਮਾ  ਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (1 ਰਾਜਾ 19:11, 12). ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਕ 
ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਕਿੰਮ ਕਰ ਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਿਰ ਮ ੂੈਿੰ  ਕਸ਼ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ 
ਮ , ਇੱਿਾ, ਭਾਵ ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਦ ੇਵੀ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਬ ਾ 
ਸਿੰਘਰਿ ਦੇ  ਹੀਂ ਸ਼ਦਿੰਦੇ। 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਾਂ ਹੋਣਾ 

ਮੈ ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਮ   ੂਿੰ  ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਵਚ   ੂਿੰ  ਪੜਹਕੇ ਅਤ ੇਉਸ ਤੇ ਸ਼ਧਆ  ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ  ਵਾਂ ਕਰ  ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ  ੂਿੰ  ਿੁਰੂ ਕਰ ਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਰੋਮੀਆਂ 12:2) ਅਤ ੇਪਰਾਰਥ ਾ 
ਸਸ਼ਹਤ ਇਸ ੂਿੰ  ਪੜਹਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਿੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਯੋਜ ਾਵਾਂ  ੂਿੰ  ਸਮਝਣਾ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ  ੂਿੰ  ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰ , ਆਤਮਾ ਸ਼ਵਚ ਗੀਤ ਗਾਉਣ, ਅਤ ੇ
ਆਤਮਾ ਸ਼ਵਚ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰ  ਦੇ ਰਾਹੀ ਮਜਬੂਤ ਬਣ  ਦ ੇਵਾਸਤ ੇਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਬਣੇਗੀ, ਉ ਾਂ ਹੀ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਇਹ 
ਮੇਰੇ ਪਰਾਣ (ਮ , ਇਿਾ ਅਤੇ ਭਾਵ ਾਵਾਂ) ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਭੂਤਵ  ੂਿੰ  
ਸਥਾਸ਼ਪਤ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਜਵੇਂ ਪਰਮਿੇਰ ਦਾ ਵਚ  ਮੇਰੇ ਮ   ੂਿੰ   ਵਾਂ ਕਰਦਾ 



19 
 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ ੇਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਾ ਤਾ ਸ਼ਵਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
(ਯੂਹਿੰ  ਾ 15:3). 

ਪਰ ਚਿੰਗੀ  ਬਰ ਅਤ ੇਬੁਰੀ  ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਮ  ਉ ਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
 ਵਾਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ  ੂਿੰ   ੁਰਾਕ ਸ਼ਦਿੰ ਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ  ੂਿੰ  ਪਰਮਿੇਰ ਦੇ 
ਸ਼ਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਵਚ  ਦੀ  ੁਰਾਕ ਸ਼ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਵੱਲ 
 ਵਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ੍ ਦੀ  ੁਰਾਕ ਸ਼ਦਿੰ ਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਜਵੇ 
ਸ਼ਕ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾ ਟ੍ੀਵੀ, ਹੋਰ ਸ਼ਕਤਾਬਾਂ, ਸ਼ਸ ੇਮਾ, ਸਿੰਸਾਸ਼ਰਕ ਸਿੰਗੀਤ, ਸ਼ਚੱਠੀਆ,ਂ ਗੱਲਾਂ-
ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਕਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮ  ਦਾ  ਵਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ੍ 
ਰਫਤਾਰ  ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ  ਾਲ ਹੀ  ਾਲ ਇੱਕ ਥਕਾ ਦਣੇ ਵਾਲੀ ਪਰਸ਼ਕਰਆ ਬਣ 
ਜਾਵੇਗੀ।  

ਇਸਦੇ ਅਸ਼ਤਸ਼ਰਕਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮ  ਸ਼ਵਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤ ੇਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ, ਮੈ ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ  ੂਿੰ  ਇਹ ਸ਼ਸ ਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ 
ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਚਾਰਾ ਤੇ ਸ਼ਧਆ  ਰੱ ੇ। ਸ਼ਫ਼ਸ਼ਲੱਪੀਆਂ 4:8 ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾਂ 
ਸੱਚੀਆਂ ਹ , ਸ਼ਜਹੜੀਆਂ ਆਦਰ ਜੋਗ ਹ , ਸ਼ਜਹੜੀਆਂ ਜਥਾਰਥ ਹ , ਸ਼ਜਹੜੀਆ ਂਿੁੱ ਧ 
ਹ , ਸ਼ਜਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਉਣੀਆਂ ਹ , ਸ਼ਜਹੜੀਆਂ  ੇਕ  ਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹ , ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸਭੋਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇ ਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਬਦਸ਼ਕਸਮਤੀ ਦੇ  ਾਲ, ਜਦੋ 
ਅਸੀਂ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ  ਕਾਰਾਤਮਕ 
ਿਬਦ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ੀਰ ਸ਼ਵਚ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
(ਕਹਾਉਤਾ 22:7). ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦ ੇਵੱਲ ਸ਼ਡਗਦੇ ਜਾਂਦ ੇਹਾਂ। 

 ਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ਵਚ ਪੜਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾ  ਮਾਂ ਹੋਣ ਹੱਕ 
 ਾਲ ਮੈਂ ਇਸ  ੇਤਰ ਸ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਰਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬ ਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ, ਡਾਇਪਰ 
 ੂਿੰ  ਬਦਲਦ ੇਅਤੇ  ੱਕ ਸਾਫ ਕਰ  ਦੇ ਸਮੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵ  ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ 
ਬਾਰੇ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਵਿਵਾਸ  ਹੀਂ 
ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਿੰ  ਹ ੀ ਕੁ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਿੰ  ਹ ੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਚਾਰ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣ 
ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਦ  ਜਦ ੋਮੈਂ ਆਪਣ ੇਆਪ  ੂਿੰ  ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਢਲਾਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਸ ੇਹੋਏ 
ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਦਸ਼ੇ ਆ ਸ਼ਜਥ ੇਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮ ੂੈਿੰ  ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਕ 
ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਾਂ  ਾਲ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਪਰਭੂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਵਚਾਰਾਂ ਦੇ 
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ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਦੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚਟੋ੍ੀ ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੱਲੇ 
ਦੀ ਵੱਲ ਸ਼ਤਲਕਣ ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਆਪ  ੂਿੰ  ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋ ਾ ਹੁਿੰ ਦਾ।” ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਦ ਾਂ  ੂਿੰ  
ਇਸ ਪਰਾਰਥ ਾ ਦੇ  ਾਲ ਆਰਿੰਭ ਕਰ ਾ ਿੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਦ ਪਰਮੇਿਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ 
ਸ਼ਵਚ ਉਸ ਪਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ  ੂਿੰ  ਪਰਦਾ  ਕਰ  ਸ਼ਵਚ ਵਫਾਦਾਰ ਸ਼ਰਹਾ: “ਉਥੇ  ਾ 
ਜਾ”।ਅਤ ੇਉਸ ਸ਼ਬਿੰਦ ੂਤ ੇਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸ਼ਕ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਵਚ  ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ 
ਅਰਾਧ ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਤੂਤੀ ਦੇ ਉਸ ਸਿੰਗੀਤ ਸ਼ਵਚ ਡੁੱ ਬ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ 
ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ  ੂਿੰ  ਵਾਪਸ ਉਸ ਹਾਲਤ ਸ਼ਵਚ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕ “ਿੁੱ ਧ” ਅਤ ੇ
“ਪਰੇਮਪੂਰ ” ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਾ ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਵਚ ਦਿੋੀ ਮਸ਼ਹਸਸੂ ਕਰ  ਦੀ ਲੋੜ  ਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋ ਅਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ   ਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਵਚਾਰਾਂ ਸ਼ਵਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾ ੂਿੰ  ਮ  ਬਦਲਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।  ਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਵਚਾਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਇਹ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਵਚ  
ਦੇ ਸ਼ਵਰੱੁਧ ਹੈ (ਸ਼ਫ਼ਸ਼ਲੱਸ਼ਪਆਂ 4:8). ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿੰਗ ੋਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 
 ਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਵਚਾਰ ਕਰ ਾ ਅਰਿੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਦਲ ਸ਼ਵਚ ਦਿੋ ਸ਼ਸੱਧ 
ਕਰੇ (ਯੂਹਿੰ  ਾ 16:7,8). ਮ  ਦ ੇਸਿੰਘਰਿ  ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦ ੇਦੁਆਰਾ 
ਸ਼ਜੱਤ  ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ  ਾ ਕਰੋ। ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਮੇਿਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ  ਦੇ ਲਈ 
ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਉਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿੰਗੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸ਼ਫ਼ਸ਼ਲੱਪੀਆਂ 1:6 ਦੀ ਘੋਿਣਾ ਕਰ ਾ 
ਆਰਿੰਭ ਕਰੋ ਸ਼ਕ, “ਸ਼ਜਸ ੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਚ ਿਭੁ ਕਿੰ ਮ ਕਰ  ਦਾ ਮੁੱਢ ਧਸ਼ਰਆ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਯਸ ੂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਦ  ਤੋੜੀ ਉਹ  ੂਿੰ  ਪੂਸ਼ਰਆ ਕਰੇਗਾ।” ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ  ਦੇ ਪਰਤੀ ਇੱਕ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵਈਆ ਰੱ ਣਾ ਸ਼ਸੱ  ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 

 

ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾ ਸ਼ੌਪਣਾ 
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 ਾ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਮ   ੂਿੰ  ਹੀ  ਵੇ 
ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਬਲਸ਼ਕ ਮੇਰੇ 
ਮ   ੂਿੰ  ਇਹ ਸ਼ਸੱ ਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ 
ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  
ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਧੀ ਤਾ 
ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਲਆਵੇ। ਪੌਲੁਸ ਇਸ  ੂਿੰ  ਇਸ 
ਤਰਾਂ ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦ ੇ
 ਾਲ ਸਲੀਬ ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹਾਂ ਪਰ 
ਹੁਣ ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ  ਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ ਸਗ ੋ
ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਚ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹੁਣ ਸ਼ਜਹੜਾ ਜੀਵ  ਸਰੀਰ ਸ਼ਵਚ 
ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ ਸ ੋਪਰਮੇਿਰ ਦ ੇਪੱੁਤਰ 
ਉੱਤੇ ਸ਼ ਹਚਾ  ਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਜਹ 
 ੇ ਮੇਰੇ  ਾਲ ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਸ਼ਦੱਤਾ 
(ਗਲਾਤੀਆਂ 2:20). ਹਰ ਸ਼ਦ  
ਮੇਰੀ ਇੱਿਾ  ੂਿੰ  “ਸੂਲੀ ਤ ੇਚਾੜਹ ਕੇ 
ਮਾਰ ਾ” ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂਸ਼ਕ ਮੈਂ 
ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਰਸਸ਼ਤਆਂ  ੂਿੰ  ਚੁ ਣਾ 
ਆਰਿੰਭ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਵਿ ੇ
ਸ਼ਵਚ ਹੈ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਉਸ ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਜੀਵ  
ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹੱਸ ੇਸ਼ਵਚ ਪਰਭੂ ਬਣਾਵਾਂ, 
ਇਥੋ ਤੱਕ ਸ਼ਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸ਼ਵਚ 
ਵੀ। 

ਮੇਰੀਆ ਭਾਵ ਾਵਾਂ  ੂਿੰ  ਵੀ 
ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 
ਅ ੁਸਾਰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ 
ਮੇਰੇ ਅਿੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ 
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ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਧਐ  ਸ਼ਵਚ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਚਟੋ੍ ਦ ੇਸ਼ਵਿੇ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਸ ਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾ ੂਿੰ  ਸਾਡੇ 
ਅਤੀਤ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਮਲੇ ਸ , ਪਰ ਹੁਣ ਦ ੇਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸੌ ੇਂ ਪਰਿ   ੂਿੰ  ਦੇ ੀਏ ਜੋ 
ਹਰ ਇੱਕ  ਵਾਂ ਮਸੀਹੀ ਜ  ਪੁਿਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਮੈ ੂਿੰ  ਹਮੇਿਾ ਪਰਭ ੂਸ਼ਵਚ 
ਅ ਿੰ ਦ ਰਸ਼ਹਣਾ ਹੈ (ਸ਼ਫ਼ਸ਼ਲੱਪੀਆ ਂ4:4; 1 ਥੱਸਲੁ ੀਕੀਆਂ 5:16), ਅਤੇ ਮੈਂ ਉ ਹ ਾਂ 
ਮਸੀਹੀਆ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਸ਼ੜਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਸ਼ਹਿੰਦ ੇਹ  ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ੂਿੰ  ਸ਼ਕਸ 
ਤਰਾਂ ਸ਼ਸੱ  ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਭੇਤ ਸਾ ੂਿੰ  ਅਫਸੀਆਂ 5:20 ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਮਲਦਾ ਹੈ: 
“ਅਤੇ ਸਭ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰਭੂ ਸ਼ਯਸੂ ਦੇ  ਾਮ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਿਰ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਪਤਾ 
ਦਾ ਸਦਾ ਧਿੰ  ਵਾਦ ਕਰੋ।” ਕੋਰੀ ਟ੍ੇ  ਬੂਮ ਸਾ ੂਿੰ  ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਧਿੰ  ਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ਵਿੇ 
ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਸ ਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦ ੋਦਸੂਰੇ ਸ਼ਵਿਵ ਯੱੁਧ ਦ ੇਦੌਰਾ  ਉਸ 
 ੂਿੰ  ਇੱਕ ਯਾਤ ਾ ਸ਼ਿਸ਼ਵਰ ਸ਼ਵਚ ਪਾ ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਗਆ ਸੀ ਤਦ ਉਸਦੀ ਿੋਟ੍ੀ ਭੈਣ  ੇ ਉਸ ੂਿੰ  
ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਸ਼ਕ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੱ ੀਆ ਂਦੇ ਕਾਰ  ਸ਼ਸਪਾਹੀ ਉ ਹ ਾਂ ਤੱਕ  ਹੀਂ ਪਹੁਿੰ ਚ 
ਪਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਉ ਾਂ ਤੋ ਦੂਰ ਰੱ ਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਿੰ ਵਾਦੀ ਸ਼ਦਲ ਦੇ  ਾਲ 
ਜੀਣਾ ਸ਼ਸੱ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਠੋਰ ਚੁ ੌਤੀਆਂ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਰਮੇਿਰ  ੂਿੰ  ਧਿੰ  ਵਾਦ ਸ਼ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਡਸ਼ੂਘਆਈ 
ਸ਼ਵਚ ਅ ਿੰ ਦ ਅਤੇ ਿਾਤੀ  ੂਿੰ  ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸ਼ਵਚ ਵੀ ਇਹ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਿਰ ਤੇ ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਉਸ ੇ ਮਰੇੇ  ਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਂਵੇ ਸ਼ਕ ਮ ੈਉਸ 
ਭਲਾਈ  ੂਿੰ  ਹੁਣ ਦੇ  ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ  ਹੀ (ਰੋਮੀਆਂ 8:28). ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਤਰਾਂ  ਹੀਂ 
ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਸ  ਸ਼ਜਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਆਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਮ ੈਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ 
ਲੈਂਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਦ ਮੈਂ ਇਹ ਚੁਣਦੀ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ 
ਵਧੀਆਂ ਯੋਜ ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਉਮੀਦ  ਾਲ ਦੇ ਦੀ ਸ਼ਜਥੇ ਸਭ ਕਿੰਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਹਲਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ ਯਿੰਤਰ   ੂਿੰ  ਿੱਡ ਸ਼ਦਿੰਦੀ ਅਤ ੇਪਰਮੇਿਰ 
 ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਸ਼ ਯਿੰਤਰ  ਸ਼ਦਿੰਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਕ ਉਸ ਹਲਾਤ  ੂਿੰ  ਮੇਰੀ ਯੋਜ ਾ ਦ ੇ
ਅ ੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੀ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਿਾ  ੂਿੰ  ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ 
ਇੱਿਾ ਦੇ ਸ ਮੁ  ਸਮਰਸ਼ਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 
ਆਤਮਾ ਸ਼ਵਚ ਅ ਿੰ ਦ ਅਤੇ ਿਾਤੀ  ੂਿੰ  ਭਰ  ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸ਼ਦਿੰਦੀ, ਉ ਹ ਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਮੈਂ 
ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਸ਼ਹਣ ਸ਼ਵਚ ਬਣੀ ਰਸ਼ਹਿੰਦੀ ਅਤ ੇਉਸ ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਸਮੇ ਦੇ ਦੌਰ 
ਸ਼ਵਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪਰਤੀ ਆਿਵਿੰਦ ਰਸ਼ਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਆਿਾ 
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ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਦ ੇਸ਼ਵਿੇ ਸ਼ਵਚ ਇਬਰਾ ੀਆਂ 6:19 ਸਾ ੂਿੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ “ਸਾਡੀ ਜਾ  ਦਾ 
ਲਿੰ ਗਰ ਹੈ ਸ਼ਜਹੜਾ ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਇਸਸ਼ਥਰ ਹੈ।” ਇਸ ਬੇਤਰਤੀਬ, ਗੁਿੰ ਝਲਦਾਰ ਅਤੇ 
ਪਸ਼ਰਵਰਤ   ਾਲ ਭਰੇ ਸਿੰ ਸਾਰ ਸ਼ਵਚ, ਮੇਰੇ ਪਰਾਣ ਦ ੇਲਈ ਮੈ ੂਿੰ  ਇੱਕ ਲਿੰ ਗਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੈ।  

ਅਤੇ ਇਸ ੇਕਾਰ  ਪਰਮੇਿਰ ਲਗ  ਦੇ  ਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਪਰਤੀ ਸ਼ਕਰਪਾ  ੂਿੰ  
ਸ਼ਦ ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਰਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  
ਉੱਚਾ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂਸ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਯਾ  ੂਿੰ  ਸ਼ਦ ਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣ ੇਪਰੇਮ  ੂਿੰ  ਪਰਗਟ੍ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਇੱਕ 
ਸ਼ ਆਈ ਪਰਮੇਿਰ ਹੈ। ਸ਼ਕ ਾਂ ਹੀ ਧਿੰ   (ਅ ਿੰ ਸ਼ਦਤ, ਭਾਗਾਂਵਾਲਾ, ਅਸੀਸਤ) 
ਹ  ਉਹ ਜੋ ਲਗ  ਦੇ  ਾਲ ਪਰਮਿੇਰ ਦਾ ਇਿੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਹ  ਜੋ 
ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ, ਉਸ ਉੱਤ ੇਆਿਾ ਰੱ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਿੰਤਜਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹ  (ਉਸਦੀ ਸ਼ਜੱਤ, ਸ਼ਕਰਪਾ, ਉਸਦੀ ਿਾਤੀ, ਅ ਿੰ ਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਅ ੋ ੇ ਅਤੇ ਅਟ੍ਟੁ੍ ਸਸ਼ਹਯੋਗ ਦੇ ਲਈ)! (ਯਸਾਯਾਹ 30:18). 

 
 
 

ਯਾਦ ਕਰੋ: 
 2 ਕੁਸ਼ਰਿੰ ਥੀਆ ਂ5:17- ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਸ਼ਵਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ  ਵੀਂ ਸਸ਼ਰਿਟ੍ ਹੈ। 
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇ ੋ, ਉਹ  ਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹ । 

 ਯਹੂਦਾਹ 20 – ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਸ਼ਪਆਸ਼ਰਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਅੱਤ 
ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਸ਼ ਹਚਾ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਉ ਅਤੇ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸ਼ਵਚ ਪਰਾਰਥ ਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

 ਰੋਮੀਆਂ 12:2 – ਅਤੇ ਇਸ ਜੱੁਗ ਦ ੇਰੂਪ ਜੇਹੇ  ਾ ਬਣੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧ ਦ ੇ
 ਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਆਣ ਲਵ ੋ
ਭਈ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਚਿੰਗੀ ਅਤੇ ਮ  ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਸ਼ਿਆ ਕੀ ਹੈ। 

 ਗਲਾਤੀਆਂ 5:16 –ਪਰ ਮੈਂ ਆ ਦਾ ਹਾਂ, ਤਸੁੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਂ  ੂਿੰ  ਕਦ ੇਪੂਸ਼ਰਆਂ  ਾ ਕਰੋਗੇ। 

 

ਮੁੁੱ ਖ ਸੁੱ ਨਚਆਈ: 
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ਆਤਮਾ ਦੇ ਅ ੁਸਾਰ ਚਲਣ ਸ਼ਵਚ ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ  ੂਿੰ  ਰੋਜ਼ਾ ਾ ਅ ੁਸਾਿ  ਸ਼ਵਚ 
ਸ਼ਲਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਮ   ੂਿੰ   ਵਾਂ ਕਰ , ਆਪਣੀ ਭਾਵ ਾਵਾਂ  ੂਿੰ  ਚਿੰਗਾ ਕਰ , ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਇੱਿਾ  ੂਿੰ  ਅਧੀ ਤਾ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਲਆਉਣਾ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ 
ਚ ੌਤੀਪੂਰ  ਅਤ ੇਸ਼ ਯਸ਼ਮਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਸ਼ਵਚ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ  ਵਾਲਾ, 
ਰੋਿ ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੀਵ  ਪਰਦਾ  ਕਰ  ਵਾਲਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਇਹ ਆਪਣੇ 
ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਯਤ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ  ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਸ਼ਕ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵ  ਦੇ 
ਪਰਤੀ ਪਲ ਪਲ ਸਮਰਸ਼ਪਤ ਰਸ਼ਹਣ  ਾਲ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤੀਨਕਿਆ: 
1.  ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ  ਦ ੇਸ਼ਕਹੜ ੇਸ਼ਹੱਸ਼ਸਆ ਸ਼ਵਚ (ਸਰੀਰ, ਮ , ਇੱਿਾ, ਅਤੇ ਭਾਵ ਾਵਾਂ) 
ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦ ੇਕਾਬੂ ਸ਼ਵਚ ਸਮਰਸ਼ਪਤ ਕਰ  ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ 
ਚ ੌਤੀਪੂਰ  ਲਗਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਇਹ 
ਸ਼ਕਉਂ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਸ਼ਵਿੇ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚਾਰ ਕਰੋ। 
2.  ਇਸ ਸ਼ਹੱਸੇ ਸ਼ਵਚ ਇੱਕ ਿਟੋ੍ੀ ਸ਼ਜਹੀ ਸ਼ਜਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਹੜ-ੇ 
ਸ਼ਕਹੜੇ ਕਦਮ ਲਵੋਗੇ। 

 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ: 
ਕਲੇਸ਼ਸਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸ਼ਮਸ਼ ਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਫਾਈ ਸਿੰਗੋਸਠੀ (ਸ਼ਮਸ਼ ਸਟ੍ਰੀਜ਼ 1999) 

ਜੋ  ਮੈਕਸਵੇਲ ਦੁਆਰਾ 'ਦ ਸ਼ਵਸ਼ ਿੰ ਗ ਅਸ਼ਟ੍ਟ੍ਯੂਡ' (ਮੈਕਸਵੇਲ, 1993) 

ਜੋਅਸ ਮੇਯਰ ਦੁਆਰਾ ਮ  ਦਾ ਯੁਧਥਲ (ਮੇਯਰ, 199੫) 
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ਅਨਧਆਏ 3: ਮੇਰੇ ਜੀਿਨ ਨ ੂੰ  ਨਚਤਰਨ ਕਰਨਾ 
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾ , ਮੈਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟ੍ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੋ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਣੁੀਆਂ ਹ । ਮੇਰਾ ਸ਼ਸੱਟ੍ਾ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਸ਼ਗਆ ਕ ਅਸ਼ਧਐ  ਦਾ ਪਸ਼ਰਣਾਮ  ਹੀਂ 
ਹੈ, ਸ਼ਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਤਿੰ  ਆਮ ਧਾਰ ਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾ: 

1) ਅਸ਼ਧਕਤਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਿਣ ਅਸ਼ਵਿਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਪਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਸ਼ਜਆਦਾਤਰ  ੂਿੰ  ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾ ੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ 
ਸ਼ਕ ਉਹ ਬਚਪ  ਸ਼ਵਚ ਹੀ ਪਰਮੇਿਰ ਉਪਰ ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਰੱ  ਕੇ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ 
 ਜਦੀਕ ਆ ਸਕਦੀਆ ਂਸ ।  

2) ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮ ੂੈਿੰ  ਦੱਸੀ, ਬਚਪ  
ਸ਼ਵਚ ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੋਿਣ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ  ੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਕਸੇ  ੂਿੰ  
 ਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਿ ਸ਼ਵਚ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ 
ਸ਼ਕਸੇ  ੂਿੰ  ਦੱਸ ਸਕਣ। 

3) ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉ ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਸਸ਼ ਆ 
ਪਾਈ ਉਸ ੂਿੰ  ਦੱਸਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ, ਬਲ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਤਿਾਹ 
ਸ਼ਮਲਦਾ ਹੈ। 
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ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਉਦੇਿ ਹੈ ਸ਼ਕ ਆਪਣੇ 
“ਆਤਸ਼ਮਕ ਸਫ਼ਰ” ਦੀ ਪਰਸ਼ਕਰਆ ਦੇ ਪਰਕਾਿ  ਸ਼ਵਚ 
ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦਿੇ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਆਪਣੇ 
ਜੀਵ  ਦੀਆਂ ਘਟ੍ ਾਵਾਂ ਅਤ ੇਅ ੁਭਵਾਂ ਸ਼ਵਚ 
ਪਰਾਰਥ ਾਪੂਰਵਕ ਪਰਕਾਿ ਾਂ  ੂਿੰ  ਲਾਗੂ ਕਰ   ਾਲ 
ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸਮਝ ਸ਼ਵਚ ਆਵ ੇਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਅਤੇ ਸ਼ਕਵੇਂ 
ਪਰਮੇਿਰ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਇਹ ਕਰ  ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰ 
ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਦ ੇਲਈ ਉਸ ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। 
ਮੇਰੀ ਨਿਰਾਸਤ: 

ਇਕ “ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਦਰ ਤ” ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਉਸ 
ਸ਼ਵਚ ਉ ਹ ਾਂ ਸ਼ਰਿਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ  ਾਮ ਸ਼ਲ ੋ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ  ਉਤ ੇਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। 
ਜ ਮ ਅਤੇ ਮਤੌ ਸ਼ਮਤੀ ਜਾਂ ਜੋ  ਾਮ ਤੁਸੀਂ  ਹੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਲ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ੀਚਾ 
ਵਿੰ ਿਾਵਲੀ  ੂਿੰ  ਬਣਾਉਣਾ  ਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿੰਤੂ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ  ਉਤ ੇਪਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉ ਹ ਾਂ ਦਾ 
ਸ਼ਰਕਾਰਡ ਰੱ ਣਾ ਹੈ। ਹਰ  ਾਮ ਦ ੇਅੱਗੇ ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ 
ਸ਼ਰਿਤਾ ਅਤੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ  ਉਤੇ ਕੀ ਪਰਭਾਵ 
ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਲ ੋ। ਉਦਾਹਰ  ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇ: 
   ਮੇਰੀ ਅਿੰ  ਮਿੰਡੇ: ਮਾਂ 

 ਮਾਂ  ੇ ਦਸੂਸ਼ਰਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰ ਾ ਸ਼ਸ ਾਇਆ 

 ਸ਼ ਮਰਤਾ ਸ਼ਸ ਾਈ, ਮਸੁੀਬਤਾਂ 
 ਾਲ ਸ਼ ਪਟ੍ਣਾ  ਸ਼ਸ ਾਇਆ 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ਜਹੇ ਪੂਰਵਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ  ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ  ਹੀਂ ਸ਼ਮਲੇ, ਪਰਿੰਤੂ ਉ ਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਲਆਂਦੇ 
ਗਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ ਰਸ਼ਣਆ ਦੇ ਕਾਰ  ਤੁਹਾਡ ੇ
ਜੀਵ  ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਸ਼ਪਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ 
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ਦੂਸਰੀ ਜਗਹਾ ਜਾਂ ਦੇਿ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ ਰਣਾ ਸ਼ਲਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਲਗ ਧਿੰਦਾ ਅਪ ਾਇਆ ਸ਼ਜਸ 
 ਾਲ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਦਿਾ ਸ਼ਵਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਵਰਾਸਤ ਹੈ, ਸ਼ਫਰ ਭਾਵੇਂ 
ਇਹ ਘਟ੍ ਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਜ ਮ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਉਂ  ਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ। 
ਮੇਰੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: 

ਤੁਹਾਡੇ ਜ ਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦ ੇਆਪਣੇ ਜੀਵ   ੂਿੰ  ਪਿੰ ਜ-ਪਿੰਜ ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਵਚ ਵਿੰਡ ਲਉ। 
ਇਕ ਅਲੱਗ ਕਾਗਜ ਉਤੇ, ਹਰ ਪਿੰਜ ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਵਚ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਵ  
ਸ਼ਵਚ ਘਟ੍ੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ  ੇ ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਵ  ਉੱਤੇ ਪਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ 
ਸ਼ਲ ੋ। ਿਟੋ੍ੇ ਵਾਕਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਲ ੋ ਸ਼ਕ ਉਹ ਘਟ੍ ਾਵਾਂ ਸ਼ਕਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਹ ।  

ਸ਼ਵਿੇਿ ਕਰਕੇ ਇ ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਸੋਚੋ: 
1) ਪਰੇਿਾ ੀਆ-ਂ ਦਰਦ ਾਕ ਘਟ੍ ਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਅ ੁਭਵ 

2)  ੁਿੀਆਂ- ਅ ਿੰ ਦ ਅਤੇ ਮਹਾ  ਸ਼ਤਰਪਤੀ ਦਾ ਅ ੁਭਵ  
3) ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ- ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ  ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕੀਤਾ- ਮਾਤਾ-

ਸ਼ਪਤਾ, ਅਸ਼ਧਆਪਕ, ਦੋਸਤ, ਆਗੂ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਲੇ ਜਾਂ ਉ ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ 
ਪਸ਼ੜਹਆ। 

4) ਪਰਮੇਿਰ ਕਾਰਜ ਉਤ ੇਹੈ - ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ 
“ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਹੱਥ” ਸਮਝਦੇ ਹੋ।  

ਉਦਾਹਰ  ਦੇ ਤੌਰ ਤ:ੇ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ: 
ਲੋਕ:  

1) ਮਾਂ 
2) ਸ਼ਪਤਾ 
3) ਭੈਣਾਂ 
4) ਭਾਈ 

ਜਗਹਾਂ: 
1) ਘਰ 

2) ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਘਰ 

3) ਕਲੀਸ਼ਸਯਾ 
ਘਟ੍ ਾਵਾਂ: 
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1) ਭਾਈ-ਭਣੈ ਦਾ ਜ ਮ 

2) ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਿੁਰੂ ਕਰ ਾ 
3) ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗਹਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ 

ਮ ਭਾਉਂਦਾ ਕਾਰਜ ਜੋ ਕਰ ਾ ਅੱਿਾ ਲਗਦਾ ਹੈ: 
1) ਘਰ ਸ਼ਵਚ ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਾ 
2) ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰ ਾ 
3) ਕਲਾਸ ਸ਼ਵਚ ਅਸ਼ਧਆਪਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਾ 

ਆਪਣੇ ਜੀਵ  ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਸ਼ਜਹਾ ਹੀ ਕਰੋ: ਸਾਲ 6-10, ਸਾਲ 11-15 
ਆਸ਼ਦ। 

 
 
 

1) ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਜਿੰਦਗੀ ਦ ੇ“ਉਤਾਰ-ਚੜਾਵ”  ੂਿੰ  
ਸ਼ਦ ਾਉਣ ਲਈ ਉ ਹ ਾਂ ਪਸ਼ਰਸਸ਼ਥਤੀਆਂ ਦੇ  ੀਚੇ ਰੇ ਾ ਸ਼ ਚੋ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 
ਰੇ ਾ ਲਿੰ ਬੀ ਬਣਾਉ। ਉਸ ਘਟ੍ ਾ, ਜਗਹਾ, ਸ਼ਵਅਕਤੀ, ਸ਼ਜਸ ੇ ਤਹੁਾਡੇ ਉੱਤ ੇਪਰਭਾਵ 
ਪਾਇਆ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ-ਦੋ ਿਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

2) ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਪੈ   ਾਲ ਉ ਹ ਾਂ ਸਥਾ ਾਂ ਉਤੇ ਰੇ ਾ ਸ਼ ਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਵ  ੂਿੰ  ਸ਼ਦ ਾਉਂਦੇ ਹ ।  

3) ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਰਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਸ਼ਮਕ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਵ  ੂਿੰ  
ਸ਼ਦ ਾਉ (ਪਰਮੇਿਰ  ਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਿਤੇ  ੂਿੰ ) 
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ਮੇਰੀ ਬੁਲਾਹਟ, ਿਰਦਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਜਬਾ 
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਵਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ  ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ  ੂਿੰ  ਦੇ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 

ਉ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਸ਼ਤਿੰ   “ਕਹਾਣੀਆਂ” ਜਾਂ ਘਟ੍ ਾਵਾਂ ਚਣੁੋ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਜਆਦਾ 
ਉਤਿਾਹ  ਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਲੱਸ਼ਗਆ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਿਰ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ  ਾਸ ਘਟ੍ ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ 
ਸਮਾਂ ਜਦ ਤਸੁੀਂ ਸ਼ਕਸੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਵਚ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਚੁਣਤੌੀ ਦੇ ਸ਼ਰਹਾ ਸੀ ਅਤ ੇਤਾਂ ਵੀ 
ਤੁਸੀਂ ਉਸ  ੂਿੰ  ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਸ਼ਦੱਤਾ। ਹਰ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਦੱਸਣ 
ਲਈ  ੀਚੇ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ  ੂਿੰ  ਯਾਦ ਰੱ  ਸਕੋ। ਜਦ 
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲ ੋ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਦੱਤੇ ਪਰਿ ਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸ਼ਲ ੋ: 

1) ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਾ ਸ਼ਕਵੇਂ ਿੁਰੂ ਕੀਤਾ ? 

2) ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? 

3) ਮੈਂ ਇਸ ੂਿੰ  ਸ਼ਕਵੇਂ  ਤਮ ਕੀਤਾ? 

4) ਮੈ ੂਿੰ  ਸ਼ਕਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਸ਼ਲਆ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਅੱਿਾ ਕੀਤਾ? 

5) ਮੈ ੂਿੰ  ਉਸ ਸ਼ਵਿ ੇਸ਼ਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਿਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 

ਕਹਾਣੀ 1: 

 

ਕਹਾਣੀ 2: 

 

ਕਹਾਣੀ 3: 

 

ਇਸ ਸ਼ਬਿੰਦ ੂਉਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ  ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਿਵਾਸਯੋਗ ਸ਼ਮੱਤਰਾਂ  ੂਿੰ  ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਜੋ 
ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਦਮਾਗ ਸ਼ਵਚ ਉਸ ਸ਼ਵਿ ੇਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ  ੂਿੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ 
ਰਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਣ ੇਆਪ  ੂਿੰ  ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇ ੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਕ 
ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਇਹ ਅ ੁਭਵ ਤੋਂ ਇਿੰ ੀ ਸਿੰ ਤੁਿਟ੍ੀ ਸ਼ਕਉਂ ਸ਼ਮਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਮੱਤਰ ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਹੈ ਸ਼ਕ 
ਸ਼ਧਆ ਪੂਰਵਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਹਾਵ-ਭਾਵ  ੂਿੰ  ਸ਼ਧਆ  ਸ਼ਵਚ ਲਵੇ 
ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਮਲੇ ਉਸ  ੂਿੰ  ਵੀ ਸ਼ਲ ੋ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਮੱਤਰ ਦੋ ਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸਮਾ ਤਾਵਾਂ  ੂਿੰ   ੋਜ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। 
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ਸਾਰਾਂਸ਼ 

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਾਰਥ ਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਵਰਾਸਤ 
ਅਤੇ ਸ਼ਪਿੇ ਦੇ ਅ ੁਭਵਾਂ  ੂਿੰ  ਦੇ ੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ ਮਿੰਗ ੋਸ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਦੱਸਣ ਸ਼ਕ ਉਸ 
ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਕੀ ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਵੇਂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ 
ਬੁਲਾਹਟ੍ ਅਤੇ ਉਦੇਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਸ ਗੱਲ 
ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਹੜ ੇਵਰਦਾ , ਅ ੁਭਵ ਹ  ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ 
ਸ਼ਵਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ? ਕੁਝ ਵਰਦਾ  ਸਪਿਟ੍ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 
ਕੁਝ ਅ ੁਭਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਿੰਤੂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸ਼ਕ “ਕਹਾਣੀ 
ਅਧੂਰੀ ਹੈ” ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਗਟ੍ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

  ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਜਦ ਮੈਂ ਅਸ਼ਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਮੈ ੂਿੰ  ਲੱਸ਼ਗਆ ਸ਼ਕ ਮ ੂੈਿੰ  
“ਮਸ਼ਹਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਜ ਸ” ਲਈ ਇਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਉਤਿਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਂ 
ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰ ਆਫ ਵੂਮੈ  ਸ਼ਮਸ਼ ਸਟ੍ਰੀ ਦ ੇਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਸ਼ਦੱਤਾ ਅਤੇ 65 ਦੀ 
ਉਮਰ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਬਜ ਸ ਐਡਸ਼ਮ ਸਟ੍ਰੇਿ  ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਿੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅ ੁਭਵ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ   ੂਿੰ   ਾਟ੍ਕ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਤੇ ਿੱਕ 
 ਾ ਕਰੋ ਪਰਿੰਤ ੂਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਜੀਵ  ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਮਿੰਗੋ! 
ਯਾਦ ਕਰੋ: 

 ਜ਼ਬੂਰ 139:13-16- ਤੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਿੰਦਰਲੇ ਅਿੰਗ ਰਚੇ, ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੱੁ  ਸ਼ਵਚ 
ਮੈ ੂਿੰ  ਢੱਸ਼ਕਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧਿੰ  ਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਭਆਣਕ ਰੀਤੀ ਤ ੇ
ਅਚਰਜ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਿੰ ਮ ਅਚਰਜ ਹ , ਅਤ ੇਮੇਰੀ ਜਾ  ਏਹ  ੂਬ ਜਾਣਦੀ ਹੈ! 
ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆ ਂਤਥੈੋਂ ਲੱੁਕੀਆਂ  ਹੀਂ ਸ , ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਸ਼ਵਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਸ਼ਦਆਂ ਹੇਠਸ਼ਲਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਸ਼ਵਚ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢੀਦਾ ਸੀ। ਤੇਰੀਆਂ 
ਅੱ ਾਂ  ੇ ਮੇਰੇ ਬਡੇੌਲ ਮਲਬੇ  ੂਿੰ  ਵਸ਼ੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪੋਥੀ ਸ਼ਵਚ ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਲ ੇ 
ਗਏ, ਸ਼ਦ  ਸ਼ਮਥੇ ਗਏ, ਜਦ ਉ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਇਕ ਵੀ  ਹੀਂ ਸੀ। 

 ਜ਼ਬੂਰ 37:23,24- ਮ ੱੁ  ਦੀ ਚਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਦਰੜਹ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਸਦੇ 
ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਸਿੰ  ਰਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਡੱਗ ਹੀ ਪਵ ੇਪਰ ਸ਼ਡੱਸ਼ਗਆ  ਹੀਂ 
ਰਹੇਗਾ ਸ਼ਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਥਿੰ ਮਹਦਾ ਹੈ। 
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ਮੁਖ ਸੁੱ ਚਾਈ: 
ਪਰਮੇਿਰ ਤੁਹਾਡ ੇ ਾਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਸ਼ਵਚ ਸੀ ਤਦ ਤੋਂ, 
ਪਰੇਿਾ ੀ ਅਤ ੇ ੁਿੀ ਦ ੇਸਸ਼ਮਆਂ ਸ਼ਵਚ, ਸ਼ਫਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵ ੇ
ਭਾਵੇਂ  ਾ ਹੋਵੇ; ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਪਰੇਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ  ਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤੀਨਕਿਆ 

1) ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਕੀ ਵਰਦਾ  ਸ਼ਦੱਤਾ ਹੈ ਪਰਿੰਤੂ 
ਉਹ ਸ਼ਫਰ ਵੀ ਸ਼ਸਥੁਲ ਹੀ ਪਏ ਹ , ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੇ 
ਬਾਕੀ ਹ ? 

2) ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਿੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਕਿੰ  ਹ ਾਂ ਕਦਮਾਂ  ੂਿੰ  ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ ਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ ਵਰਦਾ ਾਂ  ੂਿੰ   ੋਜ ਸਕੋ ਅਤੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਉਪਰ ਸ਼ਲਆ ਸਕੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉ ਹ ਾਂ ਦਾ 
ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ? 

 

ਅਨਧਕ ਅਨਧਐਨ ਲਈ: 
ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਦਾ  ਕੀ ਹੈ? (ਹੇਸ਼ਡਰਿੰ ਕਸ, 2013) 

ਆਪਣੇ ਵਰਦਾ  ਦੀ  ੋਜ (ਬੋਕ, 2015) 

ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਫਾਈਡਰ 2.0 ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਾਮ ਰਥ (ਰਥ,2014) 

ਜੀਟ੍ਰ ਵੈਗ ਰ ਦੁਆਰਾ “ਆਪਣ ੇਅਸ਼ਧਆਤਮਕ ਉਪਹਾਰ” (ਵੈਗ ਰ,1994) 

ਡਾ  ਅਤੇ ਕੇਟ੍ੀ ਫਾਰਚਯੂ  ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਡਸਕਵਰ ਯਾਰ ਗਾਡ ਸ਼ਗਵ  
ਸ਼ਗਫ਼ਟ੍ਸ(ਫਾਰਚਯੂ  ਅਤ ੇਫਾਰਚਯੂ ,1987) 

ਮੁਫ਼ਤ ਅਸ਼ਧਆਤਮਕ ਉਪਹਾਰ ਸ਼ਵਿਲੇਿਣ(ਸ਼ਗਲਬਰਟ੍,2015) 
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ਅਨਧਆਏ 4: ਮੇਰੇ ਭ ਤਕਾਲ ਨਾਲ ਨਨਪਟਣਾ 
ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਵਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਜੀਵ  ਦ ੇਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਸਫ਼ਰ 

ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਸੋਚਣ ਸ਼ਵਚ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਤਾ ਚੁਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਵੇਂ 
ਸ਼ਜ ਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਸਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਘਟ੍ ਾਵਾਂ  ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ   ੂਿੰ  ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ , ਸ਼ਰਿਤੇ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ  ੂਿੰ  ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ । ਜੋ ਪਰਕਾਿ , ਸ਼ਗਆ  ਅਤੇ 
ਅਸੀਸਾਂ ਲੋਕਾਂ  ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਪਾਈਆਂ ਹ  ਉਹ ਹੋਰ ਅਸ਼ਧਕ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ 
ਵਸ਼ਹ ਰਹੀਆਂ ਹ  ਅਤੇ ਦਸੂਸ਼ਰਆਂ ਲਈ ਅਸੀਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹ ।  ਕਾਰਾਤਮਕ 
ਅ ੁਭਵ ਅਤੇ ਪਰੇਿਾ ੀਆ ਂ ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਿਸ਼ਤਆ ਉਪਰ ਸ਼ਕਵੇਂ ਅਸਰ ਪਇਆ ਹੈ? ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ  ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸ਼ਦਆਲੂ ਅਤ ੇਸ਼ਧਆ  ਰੱ ਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਅਤੇ ਸ਼ਮੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵ ੇ(2 ਸ਼ਤਮੋਸ਼ਥਉਸ 2:2). ਇਹ ਸ਼ਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡ ੇਉਪਰ 
ਸ਼ ਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ “ਬੇਹਤਰ” ਬਣੇ ਜਾਂ “ਕੜਹਵੇ”। ਪਰਿ  
ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੀਤ ੇਅ ੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵਾਂ  ੂਿੰ  ਵਧਾ ਸਕੇ 
ਅਤੇ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵਾਂ  ੂਿੰ  ਘੱਟ੍ ਕਰ ਸਕੇ। 
ਸਫ਼ਲਤਾਿਾਂ ਉਤੇ ਪਿਕਾਸ਼ਨ 
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  ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ  ਦੇ “ ੁਿੀਆਂ” ਦ ੇਸਮੇਂ  ੂਿੰ  ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਮਾਂ 
ਜਦ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਲੱਸ਼ਗਆ ਸ਼ਕ ਤਸੁੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਜਸ ਲਈ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ  ੂਿੰ  ਮਸ਼ਹਸਸੂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 
ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ  ੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਅਿੰਦਰ ਕੋਈ ਘਮਿੰਡ ਦੀ ਭਾਵ ਾ ਹੈ? 

ਕੋਈ ਸ਼ਵਚਾਰ ਸ਼ਕ ਤਸੁੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਸਥਾ  ਸ਼ਵਚ ਪੁਹਿੰਚ ਗਏ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਦ, ਸ਼ਕ 
ਿਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਹਮਾ ਦੇ ਸ਼ਦ   ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤ ੇਇਥੋਂ ਸਭ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸ਼ਰਹਾ 
ਹੈ? ਸਾ ੂਿੰ  ਸਾਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਠ ਸ਼ਸ ਣ  ੂਿੰ  ਸ਼ਮਲਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮ  
ਸ਼ਵਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹ । ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਦੱਸਾਂਗੀ ਜੋ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਮੈ ੂਿੰ  ਸ਼ਸ ਾਈਆਂ 
ਹ , ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਤਹੁਾ ੂਿੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਕੁਝ ਦੱਸੇ। 

ਜਦ ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਮਹ ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਅੱਿੀ ਸਫ਼ਲਤਾ  ੂਿੰ  ਅ ੁਭਵ ਕਰਦੀ 
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਘਮਿੰਡ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਡੱਗਣਾ ਸੁਭਾਸ਼ਵਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੁੱ ਧੀਮਾ  ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ 
ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼  ਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰਿੰਤੂ ਅਿੰ ਦਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਦਲ  ੁਦ  ੂਿੰ  
ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸ਼ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਵਿਿੇ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆ ਲਈ ਘਮਿੰਡ ਖ਼ਤਰ ਾਕ  ੱਡਾ ਹੈ। 
 ਬੂਕਦ ੱਸਰ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਇਹ ਪਾਠ ਸਾ ੂਿੰ  ਕੋਈ  ਹੀਂ ਸ਼ਸ ਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਜਸ  ੇ ਜਦ 
ਸੋਸ਼ਚਆ ਸ਼ਕ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ  ੂਿੰ  ਇਕ ਚੇਤਾਵ ੀ ਦਰਿ  ਸ਼ਮਸ਼ਲਆ ਅਤੇ 
ਉਸਦੇ ਬਾਦ ਉਸ  ੂਿੰ  ਬਹੁਤ ਅਪਮਾ  ਸਸ਼ਹਣਾ ਸ਼ਪਆ। ਉਸਦੀ ਚੇਤਾਵ ੀ ਉਪਰ ਸ਼ਧਆ  
ਸ਼ਦਉ: “ਜੋ ਘਮਿੰਡ  ਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਿਰ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ   ੀਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ”(ਦਾ ੀਏਲ 4:30-37). 

ਅਸ਼ਜਹੇ ਸਮੇਂ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹ  ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਕਿੰ ਮਾਂ  ੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੌਰਾ  
ਤੁਰਿੰ ਤ ਪਸ਼ਹਚਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ- ਇਕ ਮੌਕਾ ਜੋ ਅਦਭਤੁ ਰੀਤੀ  ਾਲ  ੁਲ ਜਾਏ(ਜਾਂ ਬਿੰਦ ਹੋ 
ਜਾਏ), ਇਕ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਸਾ ੂਿੰ  ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਪਰਿੰਤੂ ਸਹੀ ਸ਼ ਰਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਇਕ “ਅਲੌਸ਼ਕਕ ਅਵਸਰ” ਦੇ ਵੱਲ। ਪਰਿੰਤ ੂਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਹ ਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ 
ਤਕ ਕਿੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਿ ਤਕ ਪੁਹਿੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾ ੂਿੰ  
ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸ਼ਦਿੰਦੇ ਹ , ਤਦ ਸ਼ਜਸ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਸਾ ੂਿੰ  ਦੇ ਣ ਲਈ ਅੱ ਾਂ, ਸੁਣ  ਲਈ 
ਕਿੰ , ਸੋਚਣ ਲਈ ਸ਼ਦਮਾਗ, ਸ਼ਸ ਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਕਰ  
ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਸ਼ਦੱਤੇ ਹ  ਉਸ ਪਰਮੇਿਰ  ੂਿੰ  ਧਿੰ  ਵਾਦ ਦੇਣਾ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 
ਸੋਚਣਾ ਆਸਾ  ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਹ ਤ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਚੇ ਹਾਂ, 



34 
 

ਪਰਿੰਤੂ ਪਰਮੇਿਰ ਸ਼ਜਸ  ੇ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਵਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਸ਼ਦੱਤਾ, ਉਸ  ੂਿੰ  
ਿੁਕਰ ਕਰ  ਸ਼ਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਾਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ “ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ”  ੂਿੰ  ਪਰਗਟ੍ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਵੀ ਿੁਕਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸ਼ਜਹਾ  ਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ  ੇ ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਕਿੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  
ਧਿੰ  ਵਾਦ  ਹੀਂ ਸ਼ਦੱਤਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਿੰ ਦਾ?  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਕ “ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਿਾ ਬੀਤ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ” ਦੁ ੀ ਜਾਂ ਸ਼ ਰਾਿ ਹੋ 
ਤਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 139:16 ਸ਼ਵਚ ਪਰਮੇਿਰ ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ”ਤੇਰੀਆਂ ਅੱ ਾਂ  ੇ ਮੇਰੇ ਬੇਡੌਲ 
ਮਲਬੇ  ੂਿੰ  ਵਸ਼ੇ ਆ, ਅਤ ੇਤੇਰੀ ਪੋਥੀ ਸ਼ਵਚ Tਹ ਸਭ ਸ਼ਲ ੇ ਗਏ, ਸ਼ਦ  ਸ਼ਮਥ ੇਗਏ।” ਜਦ 
ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਵਚ ਸਾਹ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਪਰਮੇਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦ ੇਵਾਧੇ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿ  ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਾਂ ਬੀਤੇ 
ਹੋਏ ਕਲ ਤੋਂ ਹਟ੍ਾਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਸ਼ਵੱ  ਦੇ ਦਰਿ   ੂਿੰ  ਦੇ ਣ ਸ਼ਵਚ ਲਗਾਉ। ਏ. ਆਰ. 
ਬਰ ਾਰਡ  ੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਸੱਧ ਸਿੰਦੇਿ “ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਿ  ਤੁਹਾਡਾ ਭਸ਼ਵੱ  ਹੈ” ਸ਼ਵਚ ਇਹ 
ਚੇਤਾਵ ੀ ਸ਼ਦੱਤੀ ਹੈ, “ਦਰਿ  ਦੇ ਸ਼ਬ ਾਂ ਇਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਸ਼ਵੱ   ਹੀਂ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਭਸ਼ਵੱ  ਰਸ਼ਹਤ ਇਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਹਮਿੇਾ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕਲ ਦੀ ਤਰਫ ਮੜੁ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ” ਸ਼ਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਦ ਪਤਰਸ ਚਸ਼ੇਲਆਂ  ੂਿੰ  ਵਾਪਸ ਮੱਿੀਆਂ ਫੜ  ਲਈ ਲੈ ਸ਼ਗਆ, 

ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤ ੇਬੇਸ਼ਟ੍ਆ ਂਦੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਦ  ਾਓਮੀ ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ 
ਅਤੇ ਆਦਮ ਵੀ ਅਦ  ਦ ੇਬਾਗ਼ ਸ਼ਵਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਉਸ ਸ਼ਵਚ 
ਪਸ਼ਹਰਾ  ਹੀਂ  ੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕਲ ਸ਼ਵਚ 
ਸ਼ਜਉਂਦਾ ਦੇ ਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਇਕ ਅੱਿਾ ਪਰਿ  ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਸ਼ਵੱ  
ਦੇ ਦਰਿ   ੂਿੰ  ਜੋ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਯੋਜ ਾ ਹੈ ਉਸ  ੂਿੰ   ੋਹ ਸ਼ਦੱਤਾ ਹੈ 
(ਸ਼ਯਰਸ਼ਮਯਾਹ 29:11). 
ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਜਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੂੰ ਗਾਈ 

ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਸ਼ਜਹੇ ਸਸ਼ਮਆ ਂਸ਼ਵਚੋਂ ਗੁਜਰੇ ਹਾਂ ਜਦ ਸਾ ੂਿੰ  ਲੱਸ਼ਗਆ ਸ਼ਕ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ 
ਦੁ ੀਆ ਂਸ਼ਬ ਰ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰ  ਲਈ, ਅਚਾ ਕ ਸ਼ਕਸ ੇਕਰੀਬੀ  ੂਿੰ   ੋਹ ਦੇਣਾ, 
ਡਾਕਟ੍ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਪੋਟ੍ਰ,  ੌਕਰੀ ਦਾ ਿੁੱ ਟ੍ ਾ, ਆਰਸ਼ਥਕ ਤਿੰਗੀ, ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦਾ 
ਅਣਆਸ਼ਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਮੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਧੋ ਾ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਕ ਟ੍ੁਸ਼ਟ੍ਆ ਸ਼ਰਿਤਾ ਜਾਂ 
ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ਜਹੀ ਘਟ੍ ਾ ਸ਼ਜਸ  ੂਿੰ  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਗਣ।ੋ ਅਸ਼ਜਹੇ ਸਮੇਂ 
ਸ਼ਵਚ ਜੋ ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਜੋ ਜਖ਼ਮ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹ  ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਚੋਟ੍ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਾਡੀ 
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ਆਤਮਾ ਸ਼ਵਚ ਰਸ਼ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਚਆ ਵੀ  ਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ 
ਉਹ ਚੋਟ੍ ਵਾਪਸ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਰਿੰ ਤ ਸਾਡੀ ਜੋ 
ਪਰਸ਼ਤਸ਼ਕਰਆ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱ ਸ,ੇ ਡਰ, ਿਰਮ,  ਰਾਜ਼ਗੀ ਆਸ਼ਦ ਦੀ ਹੁਿੰ ਦੀ 
ਹੈ ਜੋ ਸਾਡ ੇਵਰਤਮਾ  ਸ਼ਰਿਤੇ ਦ ੇਸ਼ ਰਣੇ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਪਰਿ  ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਜੇਕਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਚਿੰਗਾਈ 
 ਹੀਂ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ  ੂਿੰ  ਸ਼ਕਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੰ ਭਵ 
ਹੈ? 

ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਇਹ ਯਕੀ  ਸ਼ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਸ਼ਯਸੂ ਮਸੀਹ 
ਚਿੰਗਾ ਕਰ  ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ  ੂਿੰ  ਹੀ  ਹੀਂ ਪਰਿੰਤੂ 
ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਦਰਦ  ੂਿੰ  ਵੀ ਚਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ੁਟ੍ ੇਸ਼ਦਲਾਂ  ੂਿੰ  
ਜੋੜ  ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ  ਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਜਖ਼ਮਾਂ  ੂਿੰ  ਤੁਰਿੰ ਤ 
ਚਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਦਲ ਦ ੇਦਰਦ  ੂਿੰ  ਸ਼ਪਆਜ 
 ੂਿੰ  ਸ਼ਿਲਣ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਆਰਾਮ  ਾਲ ਇਕ ਇਕ ਪਰਤ ਹਟ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸ਼ਕ ਹਰ ਕਤਰਾ ਉਸਦੇ ਸ਼ਪਆਰ ਦੇ ਸਪਰਿ  ੂਿੰ  ਿੂਹ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ 
ਅ ੁਭਵ ਤੋਂ, ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਭਾਵ ਾਤਮਕ ਦਰਦ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਚਿੰਗਾਈ 
ਸ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਤਾਵਾਂ ਹ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਤਹ ਉਤੇ ਥੋੜਹਾ ਸ਼ਜਹਾ 
 ੁਰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਕ ਆਪਰੇਿ  ਦੇ ਜ ਮ  ੂਿੰ  ਭਰ  ਲਈ ਸ਼ਜ ਹੇ  
ਸ਼ਧਆ  ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉ ਾ ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਸਦਮੇ ਸ਼ਵਚ ਲੋੜ 
 ਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਆਪਰੇਿ  ਸ਼ਵਚ ਤੁਰਿੰ ਤ ਸ਼ਧਆ  ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ -
ਸਮੇਂ ਤ ੇਪੱਟ੍ੀ  ੂਿੰ  ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਜਖ਼ਮਾਂ 
ਸ਼ਵਚ- ਇਕ ਦਯਾਰਸ਼ਹਤ ਿਬਦ, ਗੁੱ ਸੇ ਸ਼ਵਚ ਕਹੇ ਗਏ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ - 
ਤੁਰਿੰ ਤ ਇ ਫੇਕਿ  ਦਾ  ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿੰਤੂ ਤੁਰਿੰਤ ਮਾਫੀ 
ਮਿੰਗਣ  ਾਲ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਪਰਗਟ੍ ਕਰ ਾ ਸਹੀ ਪਰਤੀਸ਼ਕਰਆ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਅਸ਼ਜਹਾ ਕਰ   ਾਲ ਇਹ ਤੁਰਿੰ ਤ ਚਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਸਾ ੀ 
 ਾਲ ਭੁਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਾਉਤਾਂ 19:11 ਕਸ਼ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ, 

“ਸ਼ਬਬੇਕ ਆਦਮੀ  ੂਿੰ  ਕਰੋਧ ਸ਼ਵਚ ਧੀਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ 
ਮੂਿੰ ਹ ਫੇਰ ਲੈਣ ਸ਼ਵਚ ਉਹ ਦੀ ਿਾ  ਹੈ।” 
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ਪਰਿੰਤੂ ਗਸ਼ਹਰੇ ਜਖ਼ਮ ਆਸਾ ੀ  ਾਲ ਠੀਕ  ਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੇ- ਪੱਕੇ ਸ਼ਮੱਤਰ  ੂਿੰ  ਧੋ ਾ ਦਣੇਾ, 
ਭਰੋਸੇਮਿੰ ਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਧੋ ਾ, ਇਕ ਟ੍ਟੁ੍ੀ ਵਾਚਾ, ਇਕ ਅਣ ਸੁਲਸ਼ਝਆ ਮਸਲਾ ਸ਼ਜਸ 
ਸ਼ਵਚ ਬੁਰੇ ਿਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਅਸ਼ ਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਅਸ਼ਧਕ 
ਸ਼ਧਆ  ਦਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਅਸ਼ਜਹਾ ਹੀ ਿੱਡ ਸ਼ਦੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ 
ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਜਖ਼ਮਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸਰੀਰਕ ਜਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਪੀਕ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਜਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 
ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਜਖ਼ਮ ਸ਼ਵਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੀਕ ਭਰ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਜੇਕਰ  ਅਸੀਂ ਪਰਾਰਥ ਾਪੂਰਵਕ ਉਸ ੂਿੰ  ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜਗਹਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ 
ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦ ੇਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੜਵਾਹਟ੍  ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਸ਼ਦਲ ਸ਼ਵਚ ਜਗਹਾ ਲੈਣ ਸ਼ਦਿੰਦੇ 
ਹਾਂ(ਇਬਰਾ ੀਆ ਂ12:15). ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਸ਼ਹ ਕੇ ਸ਼ਕ ਸਾ ੂਿੰ  ਬਸ “ਸੱਚਾਈ” ਅਤੇ 
“ਧਾਰਸ਼ਮਕਤਾ” ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿੰਤ ੂਸਾਡੇ 
ਸ਼ਦਲਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸੜ ਰਹੀ ਪੀਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਸ਼ਤਆਂ ਸ਼ਵਚ ਜਗਹਾ ਭਰ ਸ਼ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਕੇਵਲ ਸੱਚੀ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਚਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਚ  ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਹੈ। 
ਮਸੀਹੀਆ ਂਲਈ ਮਾਫ ਕਰ ਾ ਇਕ ਸ਼ਵਕਲਪ  ਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਤੀ 6:15 ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਯਸ ੂ ੇ 
ਸ਼ਕਹਾ, “ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮ ੱੁ ਾਂ  ੂਿੰ  ਉ ਹ ਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ  ਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਪਤਾ ਵੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ  ਾ ਕਰੇਗਾ” ਮਾਫ ਕਰ  ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ  ਹੀਂ ਸ਼ਕ ਉਸ 
ਸ਼ਵਅਕਤੀ  ੇ ਕੁਝ ਗਲਤ  ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ਜਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਮਾਫ ਕਰ  ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ  ਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਿਤਾ ਵਾਪਸ ਉਸ ਸ਼ਵਅਕਤੀ 
 ਾਲ ਅਸ਼ਜਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ  ੂਿੰ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਗਹਾ ਵਾਪਸ 
ਸਾ ੂਿੰ  ਚੋਟ੍ ਪੁਹਿੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਾ ੂਿੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਫਰ ਵੀ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਮਾਫ 
ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਦੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ਪਆਰ ਕਰੀਏ। ਮਾਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 
ਸ਼ਕ ਮਾਫ  ਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਸ਼ਹਰ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਿਸ਼ਤਆਂ  ੂਿੰ  ਖ਼ਰਾਬ  ਾ 
ਕਰੇ, ਅਤੇ  ਾ ਹੀ ਸ਼ਜਸ ੇ ਸਾ ੂਿੰ  ਚਟੋ੍ ਪਹੁਿੰ ਚਾਈ ਉਸ  ਾਲ ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ  ਾਲ 
ਜੁੜੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੁਰੇ ਅਤੀਤ  ੂਿੰ  ਮਾਫ ਕਰ ਸ਼ਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ  ੂਿੰ  ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਵੇਂ 
ਦੱਸਾਂਗੇ? ਜਦ ਉਹ ਘਟ੍ ਾ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾ  ਫਸੈਸ਼ਲਆ ਉਤੇ ਅਸਰ  ਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ 
ਸਾ ੂਿੰ  ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱ ੀਏ 
ਸ਼ਕ ਮਾਫ ਕਰ ਾ ਇਕ ਪਰਸ਼ਕਰਆ ਹੈ  ਾ ਸ਼ਕ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜਦ ਵੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮ  ਸ਼ਵਚ ਚੋਟ੍ ਆਵ,ੇ ਤਦ ਮਾਫ ਕਰੋ। 
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 ਪੇਟ੍ ਦ ੇਆਪਰੇਿ  ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਬਹੁਤ 
ਸ਼ਜਆਦਾ ਗਸ਼ਹਰੇ ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਜਖ਼ਮ ਵੀ ਹੁਿੰ ਦੇ 
ਹ  ਜੋ ਸ਼ਕ ਿੋਸਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਸ ੇਤਰਹਾਂ ਦ ੇਸਦਮੇ 
ਦਾ  ਤੀਜਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਿੰਤੂ ਸ਼ਯਸੂ ਸ਼ਫਰ ਵੀ 
ਸ਼ਦਲਾਂ  ੂਿੰ  ਜੋੜ ਕੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਚਿੰਗਾ ਕਰ  ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਅਸ਼ਜਹੇ ਕੋਈ ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਹਲਾਤ  ਹੀਂ ਹ  ਸ਼ਜਥੇ 
ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਪਆਰ ਸਾ ੂਿੰ  ਿੂਹ  ਾ ਪਾਵੇ। ਸਰੀਰਕ 
ਸੱਟ੍ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਸੱਟ੍ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ 
ਗਸ਼ਹਰੀਆਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆ ਂਹ  ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ਦ  
ਸਕਦੀਆਂ ਹ - ਟ੍ੁੱ ਟ੍ੇ ਸ਼ਰਿਤ ੇਦਾ ਇਕ ਤਾਰ, 

ਗੁੱ ਸਾ, ਅਤ ੇਕੌੜੇ ਵਾਕ, ਡਰ ਅਤ ੇਅਸੁਰੱਸ਼ ਅਤ 
ਮਸ਼ਹਸੂਸ ਕਰ ਾ ਸਾਡੇ ਵਾਧੇ  ੂਿੰ  ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਜਵੇਂ 
ਸ਼ਕ ਸਰੀਰਕ ਜਖ਼ਮਾਂ ਦ ੇ ਾਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਯਸੂ 
ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਜਖ਼ਮਾਂ  ੂਿੰ  ਅਿੰ ਦਰ-ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚਿੰਗਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਵੇਂ ਦੱਸੀਏ ਜੇਕਰ ਸਾਡ ੇਬੀਤ ੇ
ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਜਹੀਆਂ ਸੱਟ੍ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹ  
ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਜਹੇ 
ਸਸ਼ਮਆਂ  ੂਿੰ  ਅ ੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਸ਼ਕਸ ੇਦੇ 
ਕੁਝ ਕਸ਼ਹਣ ਅਤ ੇਕਰ   ਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਅਲੱਗ ਸ਼ਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਬਾਦ ਸ਼ਵਚ ਸਾ ੂਿੰ  
 ੁਦ  ੂਿੰ  ਖ਼ਰਾਬ ਲੱਸ਼ਗਆ। ਉਸਦਾ ਕਾਰ  ਕੀ ਸੀ? 

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਹ ਸੱਟ੍ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਦਾ ਉਪਚਾਰ 
ਅਜੇ ਤਕ  ਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਤਾ  
 ਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਵਚਾਰਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 
ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ 
ਅਸ਼ਜਹੇ ਸਸ਼ਮਆਂ ਸ਼ਵਚ ਝੂਠ  ੂਿੰ  ਵੀ ਸੱਚ ਮਿੰ ਣ 
ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਝੂਠ ਸਾ ੂਿੰ  ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ 
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ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼ਵਚ ਰੱ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਸ਼ਕ ਸੱਚ ਸਾ ੂਿੰ  ਆਜ਼ਾਦ  ਾ ਕਰੇ (ਯੂਹਿੰ  ਾ 
8:32). 

 ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਚਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਿਟੁ੍ਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾ ੂਿੰ  ਕੀ ਕਰ ਾ ਹੋਵੇਗਾ? 

( ੋਟ੍: ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਰਾਰਥ ਾ ਸ਼ਵਚ ਸਾਥ ਦ ੇਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ  ਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਤਸ਼ਮਕ ਪਸ਼ਰਪੱਕ ਸ਼ਮੱਤਰ ਹੋਵ।ੇ) 
1. ਸਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਪਤਾ ਦ ੇਕੋਲ ਆਉ ਅਤੇ ਚਿੰਗਾਈ ਅਤ ੇਮਦਦ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ  ੂਿੰ  ਪਸ਼ਹਚਾਣ।ੋ 
2. ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿੰਗੋ ਸ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਹਲਾਤ  ੂਿੰ  ਦੇ ਣ ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇ ਜੋ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਖ਼ਮ ਦੀ ਜੜਹ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮ  ਸ਼ਵਚ 
ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਘਟ੍ ਾ ਯਾਦ ਸ਼ਦਲਾਵੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਦਲ  ਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਦੇ  ਕੇ ਹੈਰਾ  ਹੋ ਜਾਉਗੇ, ਪਰ ਉਸਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱ ੋ।  

3. ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਿੋ ਸ਼ਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਹਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਸ਼ਕਸੇ ਸੱਚ  ੂਿੰ  ਪਰਗਟ੍ ਕਰ ਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਵਚ  ਦੇ 
ਸ਼ ਲਾਫ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੁਮਣ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਦਾਹਰ , “ਕੋਈ ਮੈ ੂਿੰ  ਸ਼ਪਆਰ  ਹੀਂ 
ਕਰਦਾ” ਇਹ ਦੁਿਮਣ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ। “ਮ ੂੈਿੰ  ਇਹ ਸਭ  ੁਦ ਕਰ ਾ ਪਵੇਗਾ” ਕੋਈ 
ਮੇਰੀ ਮਦਦ  ਹੀਂ ਕਰੇਗਾ”। ਇਹ ਦੁਿਮਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। 

4. ਪਿਚਾਤਾਪ ਕਰੋ ਅਤ ੇਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿੰਗੋ। ਦੁਿਮਣ ਦੇ ਝੂਠ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ 
ਕਰ ਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸ਼ਜਹੇ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ । ਜੋ ਉਸ ਘਟ੍ ਾ  ਾਲ ਜੁੜੇ 
ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰ  ਲਈ: ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਿਾ  ਾਲ ਸ਼ਕਸ ੇਗਲਤ 
ਆਦਤ ਸ਼ਵਚ ਰਸ਼ਹਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। 

5. ਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ ਪੁਿ ੋਸ਼ਕ ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਜਸਦੀ ਮਾਫੀ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ 
ਉਹ ਕਸ਼ਹ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਉਸਦ ੇਆਸ਼ਗਆਕਾਰ ਬਣ  ਦੀ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ 
ਮ  ਸ਼ਵਚ ਮਾਫੀਹੀਣਤਾ  ੂਿੰ  ਰੱ ਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਿਰ  ੂਿੰ  ਉਸਦੀ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਚਿੰਗਾਈ ਦਣੇ ਲਈ ਧਿੰ ਵਾਦ ਦੇਣਾ  ਾ ਭੁੱ ਲੋ। 
ਜੇਕਰ ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਇਿੰ ਾਂ ਚੁਣਤੌੀ ਭਸ਼ਰਆ ਸੀ ਸ਼ਜਸਦਾ ਸਾਡ ੇਜੀਵ  ਉਤ ੇਬਹੁਤ 

ਹੀ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵ ਸ਼ਪਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰੇਮੀ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਉਸ ਦਰਦ ਦੀ ਆਸ਼ਗਆ 
ਸ਼ਕਉਂ ਸ਼ਦੱਤੀ? ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਜਹੀ ਗਵਾਹੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰੇਿਾ ੀ ਦ ੇ
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ਕਾਰ  ਉਹ ਮਜਬੂਤ ਬਣ ਗਏ, ਅਸ਼ਜਹੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਵਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਿਾਵਾਂ  ੂਿੰ  ਮੜੋ ਕੇ 
ਉਸ ਤ ੇਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ ਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 
ਯਾਦ ਕਰੋ: 

 ਯੂਹਿੰ  ਾ 8:32- ਸਸ਼ਚਆਈ  ੂਿੰ  ਜਾਣੋਗ ੇਅਤ ੇਸਸ਼ਚਆਈ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਅਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। 
 2 ਕੁਸ਼ਰਿੰ ਥੀਆਂ1:4-5- ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੱੁਧ ਦ ੇਿਸਤਰ ਸਰੀਰਕ  ਹੀਂ ਸਗੋਂ 
ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸ਼ਕਸ਼ਲਹਆ ਦੇ ਢਾਹ ਦਣੇ ਲਈ ਡਾਢ ੇਤਕੜ ੇਹ । ਸ ੋਅਸੀਂ 
ਵਸ਼ਹਮਾਂ  ੂਿੰ  ਅਤ ੇਹਰ ਇਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ  ੂਿੰ  ਸ਼ਜਹੜੀ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਸ਼ਗਆ  ਦ ੇਸ਼ਵਰੱੁਧ 
ਸ਼ਸਰ ਚੁੱ ਕਦੀ ਹੈ ਢਾਹ ਸ਼ਦਿੰ ਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਹਰ ਇਕ ਸ਼ ਆਲ  ੂਿੰ  ਬਿੰਧ  ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਲਆਉਂਦੇ 
ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਸ਼ਗਆਕਾਰ ਹੋਵੋ।  

 1 ਕੁਸ਼ਰਿੰ ਥੀਆ ਂ10:13- ਤੁਹਾਡ ੇਉੱਤੇ ਇਹੋ ਸ਼ਜਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ  ਹੀਂ ਸ਼ਪਆ ਜੋ 
ਮ ੱੁ  ਤੋਂ  ਹੀਂ ਝੱਸ਼ਲਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿੰਤ ੂਪਰਮੇਿਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਕਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਪਰਤਾਵ ੇਸ਼ਵਚ  ਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ  ਾਲ 
ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਾਓ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲ ਸੱਕੋ। 

ਮੁਖ ਸੁੱ ਚਾਈ: 
ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਇੱਿਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਤੇ ਬਿੰ ਧ ਾਂ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਸ  ੂਿੰ  
ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ  ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦ ੇਚਿਮ ੇਤੋਂ ਦੇ ੋ- ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, 

ਮ  ਸਾਫ ਹੋ ਸ਼ਗਆ, ਜਖ਼ਮ ਚਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਿੈਤਾ  ਹਾਰ ਸ਼ਗਆ, ਡਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਜੱਤ ਪਾਈ, 

ਪਰੇਮ ਸਥਾਸ਼ਪਤ ਹੋ ਸ਼ਗਆ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤੀਨਕਿਆ: 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਜਹਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵ  ਦੇ ਕੁਝ  ੇਤਰਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  
ਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮਿੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ  ਾਲ 
ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਬਤਾਉ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿੰਗ ੋਸ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸ਼ਦ ਾਏ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ  ੇਤਰ 
ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਜੱਤ ਸ਼ਕਉਂ  ਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਘਮਿੰਡ ਦਾ ਪਾਪ ਸੀ। ਇਕ ਸ਼ਦ  ਮੈਂ 
ਉਸਦਾ ਅਿੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਫਰ ਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਿਆ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸ਼ਵਚ 
ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਵਚਾਰ ਸ਼ਫਰ ਮੇਰੇ 
ਕੋਲ  ਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਰਿੰ ਤ ਪਰਤੀਸ਼ਕਰਆ ਇਹ ਸੀ “ਹਾਂ” ਸ਼ਫਰ ਅਗਲੇ 15 ਸ਼ਮਿੰਟ੍ ਤਕ 
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹਲਾਤ ਆਏ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ  ਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲ ਾ 
ਕੀਤੀ (ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਸ਼ਮੱਤਰਾਂ, ਪਤੀ) ਅਤ ੇਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੇ ਘਮਿੰਡ ਦਾ ਅ ੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ 
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ਬਾਦ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਮੈ ੂਿੰ  ਸ਼ਦ ਾਇਆ ਸ਼ਕ ਤੁਲ ਾ ਕਰ  ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰ  ਜਲ  
ਦੀ ਆਤਮਾ  ੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਦਲ ਸ਼ਵਚ ਜੜ ਫੜਹ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਿਸ਼ਤਆਂ ਤ ੇ
ਸ਼ਕਵੇਂ ਅਸਰ ਸ਼ਪਆ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਵੱਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਪਰਮੇਿਰ 
ਤੁਹਾਡੇ  ਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਅਨਧਕ ਅਨਧਐਨ ਲਈ: 
ਥੇਓਫੋਸਸ਼ਤਕ ਪਰਯੇਰ ਸ਼ਮਸ਼ ਸਟ੍ਰੀ ਬਾਈ ਏਡ ਐਮ. ਸਸ਼ਮਥ (ਸਸ਼ਮਥ, 2005) 

ਟ੍ੋਟ੍ਲੀ ਫਰੀ ਬਾਈ ਰਾਬਰਟ੍ ਮਸ਼ੌਰਸ (ਮੌਸ਼ਰਸ, 2015) 

ਬਰੇਸ਼ਕਿੰਗ ਫਰੀ ਬਾਈ ਬੈਠ ਮੂਹਰੇ (ਮੂਹਰੇ, 1999) 

ਫੌਰਸ਼ਗਵ ਐਡਂ ਫੌਰਗੈਟ੍ ਬਾਈ ਲੇਸ਼ਵਸ ਸਮੇਦੇਸ (ਸਮਦੇੇਸ, 1984) 

www.immanuelapproach.com  
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ਅਨਧਆਏ 5: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਰਸ਼ਤੇ ਨ ੂੰ  ਿਧਾਉਣਾ 
ਸ਼ਜਵੇਂ ਸਾ ੂਿੰ  ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ  ੂਿੰ  ਤਿੰਦਰੁਸਤ ਰੱ ਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰ ੀ ਪੈਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਆਤਸ਼ਮਕ ਤਿੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਆਤਸ਼ਮਕ ਕਸਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਅਸ਼ਧਆਏ ਸ਼ਵਚ ਅਸੀਂ 12 ਆਤਸ਼ਮਕ ਕਸਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸ ਾਂਗ ੇਸ਼ਜਸ ਤੋਂ ਸਾ ੂਿੰ  ਸਾਡੀ 
ਆਤਸ਼ਮਕ ਵਾਧੇ ਸ਼ਵਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤਸੁੀਂ ਇ ਾਂ ਸਭ ਾਂ  ੂਿੰ  
ਆਪਣੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਹਰ ਸ਼ਦ  ਜਾਂ ਹਰ ਹਲਾਤ ਸ਼ਵਚ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਿੰ ਾ 
ਸ਼ਧਆ  ਸ਼ਦਉ ਸ਼ਕ ਉਹ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਵਚ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਯਸੂ  ੁਦ ਜਦ ਸ਼ਪਰਥਵੀ ਤ ੇਸੀ ਤਾਂ ਇ ਹ ਾਂ ਸਭ ਦਾ  ਮੂ ਾ ਸ਼ਦ ਾਇਆ ਸੀ। 
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇ ਹ ਾਂ ਸ਼ਸਧਾਂਤਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਸ  ਜਾਉਗੇ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਆਤਸ਼ਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇਵਧ ਜਾਉਗ ੇ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਿਰ  ਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਿਤਾ ਗਸ਼ਹਰਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਆਤਸ਼ਮਕ 
ਜਗਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੌਸ਼ਤਕ ਜਗਤ  ੂਿੰ  ਇਕ ਅਲੱਗ ਹੀ 
 ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇ ੋਗੇ। ਅੱਿੀ  ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਬਾਈਬਲ ਪਿੰਡਤ 
ਬਣ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਅੱਿੇ ਸ਼ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਿਰ ਲਈ 
ਸ਼ਪਆਸਾ ਹੋਵ ੇ(ਜ਼ਬੂਰ 42:1,2). 
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 ਇ ਹ ਾਂ ਕਸਰਤਾਂ  ੂਿੰ  ਆਤਸ਼ਮਕ ਕਰਤੱਵ 
ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਾ ਉਦਿੇ  ਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੇਿ ਹੈ ਸ਼ਕ 
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਅਤੇ  ੁਦ ਕੇਂਦਰੀਕਰ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਆਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇ ਹ ਾਂ ਸਭ  ੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਬੁੱ ਧੀ 
ਅਤੇ ਇੱਿਾ ਤੋਂ ਸ਼ ਪਟ੍ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 
ਅਸੀਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ 
ਤੋਂ ਸ਼ਹਰਦ ੇਦੇ ਮਸਸ਼ਲਆਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ ਪਟ੍ਾਉਣ ਦਾ ਯਤ  
ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰਿੰਤੂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 
ਫਾਇਦਾ  ਹੀਂ, “ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਜੋ ਮ  ਸ਼ਵਚ ਭਸ਼ਰਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੋ ਮੂਿੰ ਹ ਉੱਤ ੇਆਉਂਦਾ ਹੈ” (ਮੱਤੀ 
12:34). ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਰਦੇ  ੂਿੰ  
ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਸਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸ਼ਦਲਾਂ  ੂਿੰ  
ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰ  ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਹੋਣ ਸ਼ਵਚ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਤੁਸੀਂ ਇ ਹ ਾਂ ਸ਼ਸਧਾਂਤਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਤਆਰ ਕਰ  ਵਾਲੀ 
ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਲਉ ਸ਼ਜਸ ਤ ੇਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਵਚ  
ਦਾ ਬੀਜ ਉਗੇ, ਜੜਹ ਫੜਹੇ ਅਤ ੇਵਧੇ (ਗਲਾਤੀਆ ਂ
6:8; ਲੂਕਾ 8:5-8). “ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਚ  
ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸ਼ਕਹਾ ਹੈ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ” 

(ਯੂਹਿੰ  ਾ 15:3) 

ਭਾਗ 1: ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ  
1. ਅਰਾਧਨਾ 

 ੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ  ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ  ੂਿੰ  
ਸ਼ਯਸੂ  ੇ ਸ਼ਕਹਾ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਅਸ਼ਜਹੇ ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ  ਲੱਭ 
ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਅਤ ੇਸੱਚਾਈ  ਾਲ ਉਸਦੀ 
ਅਰਾਧ ਾ ਕਰ  (ਯੂਹਿੰ  ਾ 4:23). ਇਸਦਾ ਕੀ 
ਅਰਥ ਹੈ? ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮ   ਕਰੋ। ਮੇਰੇ 
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ਅ ੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਅਸ਼ਜਹੇ ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ  ਲੱਭ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ 
ਕੋਲ ਸਾਫ ਸ਼ਦਲ, ਪਰੇਮ ਅਤ ੇਇਮਾ ਦਾਰੀ  ਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹ , ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ  ੂਿੰ  
ਸ਼ਿਪਾਉਂਦੇ  ਹੀਂ ਅਤ ੇ ਾ ਹੀ ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਯੋਜ ਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦ ੇਉਪਰ 
ਜ਼ਬੂਰ 95:6 ਸਾ ੂਿੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਆਉ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟ੍ੇਕੀਏ ਅਤ ੇਸ਼ ਉਂ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ 
ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਰਜਣਹਾਰ ਦ ੇਅੱਗ ੇਗੋਡੇ ਸ਼ ਵਾਈਏ!” ਗੱਲ ਇਹ  ਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਕ ਵਾਸਤਵ ਸ਼ਵਚ 
ਆਪਣੇ ਗੋਸ਼ਡਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ  ਹੀਂ ਪਰਿੰਤ ੂਇਹ, ਸ਼ਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ  ੂਿੰ  ਅਰਾਧ ਾ ਕਰੀਏ 
ਤਾਂ ਸਾ ੂਿੰ  ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ਵਚ ਰਸ਼ਹਣਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਤਾ ਅਤ ੇਆਦਰ  ਾਲ ਉਸ  ੂਿੰ  
ਅਰਾਧ ਾ ਦੇਈਏ, “ਪਸ਼ਵੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਸੋਭਾਮਾ  ਹੋ ਕੇ “ “ਉਸਦ ੇਚਰ ਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦ ੇ
ਸਾਹਮਣੇ” “ਸ਼ ਰਦੋਿ ਹੱਥ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧ ਸ਼ਹਰਦੇ  ਾਲ” ਉਸ ੂਿੰ  ਅਰਾਧ ਾ ਕਰ  ਲਈ ਅਸੀਂ 
ਹਾਂ(ਜ਼ਬੂਰ 29:2;99:5;24:4). 

 ਪਰਮੇਿਰ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ  ੁਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧ ਾ ਅਤੇ ਸੁਤਤੀ ਕਰੀਏ, 

ਇਸਲਈ  ਹੀਂ ਸ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਡਆਈ ਪਸਿੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਿੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ 
ਉਸ ੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਾਂ ਸ਼ਵਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ  ੂਿੰ  ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮਸ਼ਹਮਾ 
ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ਵੱਤਰਤਾ  ੂਿੰ  ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਸ਼ਵਚ ਸਮਾਂ 
ਸ਼ਬਤਾਉਂਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਿਾ ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਾਤ ਸ਼ਵਚ ਸਾ ੂਿੰ  ਉਸਦਾ  ਜ਼ਰੀਆ 
ਸ਼ਦ ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਅਰਾਧ ਾ ਕਈ ਪਰਕਾਰ  ਾਲ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ- ਅਰਾਧ ਾ ਦ ੇਗੀਤਾਂ  ੂਿੰ  ਸੁਣ ਾ ਸ਼ਜਸ ਤੋਂ 
ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ  ਾਲ ਅਰਾਧ ਾ ਕਰ ਾ, ਆਤਮਾ ਸ਼ਵਚ ਗੀਤ 
ਗਾਉਣਾ, ਆਤਮਾ ਸ਼ਵਚ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰ ਾ, ਗੋਡ ੇਟ੍ੇਕਣਾ, ਮੂਿੰ ਹ ਦੇ ਬਲ ਸ਼ਗਰ ਕੇ ਦਿੰਡਵਤ 
ਕਰ ਾ, ਹੱਥਾਂ  ੂਿੰ  ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਸ਼ਵਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਵਵਹਾਰਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਜਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸਾਡੀ 
ਆਤਮਾ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ  ਾਲ ਪਰੇਮ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਸ਼ਹਮਾ ਸ਼ਵਚ ਇਕ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹੈ ਜਾਂ  ਹੀਂ। ਉਸਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਸ਼ਵਚ ਉਮੀਦਾਂ  ਾਲ ਆਉ, ਉਸ  ੂਿੰ  ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ 
ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਰਹੋ। 
2. ਅੂੰ ਗੀਕਾਰ 

ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਰਆ। 
ਉਸ ੇ ਉਸ ਸਜਾ  ੂਿੰ  ਸਸ਼ਹਆ ਸ਼ਜਸਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਸਾ ੂਿੰ  ਮਾਫ, ਪਸ਼ਵੱਤਰਤਾ 
ਅਤੇ ਪਰਮੇਿਰ  ਾਲ ਪੁ ਰ-ਸਥਾਸ਼ਪਤ ਸ਼ਰਿਤਾ ਅਤੇ ਅ ਿੰ ਤ ਜੀਵ  ਸ਼ਮਲ ਸਕੇ। 
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1ਯੂਹਿੰ  ਾ 1:9 “ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਣਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤ ੇ
ਧਰਮੀ ਹੈ ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ  ੂਿੰ  ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾ ੂਿੰ  ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਕਰੇ”। 
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ  ਵੇਂ ਜ ਮ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ, “ਪਾਪ ਸਾ ੂਿੰ   ਹੀਂ ਿੱਡਦਾ, ਅਤ ੇਹਰ ਸ਼ਦ  
ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦ ੇਅਤ ੇਸੋਚਦ ੇਹਾਂ ਸ਼ਜਸ ਤੋਂ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ  ੂਿੰ  ਚੋਟ੍ ਪਹੁਿੰ ਚਦੀ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉ ਹ ਾਂ ਪਾਪਾਂ  ੂਿੰ  ਮਿੰ  ਣ ਸ਼ਵਚ ਢੀਠ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਸ਼ਕ ਸਾ ੂਿੰ  ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ  ੂਿੰ  ਪਿਾਣੀਏ ਅਤ ੇਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਰਪਾ  ੂਿੰ  ਦੁਬਾਰਾ 
ਪਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਤਸ਼ਮਕ ਤੌਰ ਤ ੇਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  
ਜਾਂਚੇ ਸ਼ਬ ਾਂ ਜੀਵ   ਹੀਂ ਸ਼ਬਤਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ ਮਿੰਗੋ ਸ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  
ਸ਼ਵਿੇਿ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਗਟ੍ ਕਰੇ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਸੋਸ਼ਚਆ ਜਾਂ ਸ਼ਕਹਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਜਸ  ੇ 
ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਸ਼ਦਲ  ੂਿੰ  ਦੁ ੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਫਰ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰ  ੂਿੰ  ਸੁਣ ੋ ”ਹੇ ਪਰਮੇਿਰ, ਮੈ ੂਿੰ  
ਪਰ  ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਦਲ  ੂਿੰ  ਜਾਣ, ਮੈ ੂਿੰ  ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ ਆਲਾਂ  ੂਿੰ  ਜਾਣ, ਅਤ ੇਵੇ  ਸ਼ਕਤੇ 
ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਚ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਤਾਂ  ਹੀਂ? ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਰਾਹ ਸ਼ਵਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ! 
(ਜ਼ਬੂਰ 139:23,24)” ਸ਼ਹਰਦੇ ਦ ੇਪਾਪ (ਘਮਿੰਡ, ਡਰ, ਗੁੱ ਸਾ), ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਪ 
(ਆਲਸ, ਪੇਟ੍ੂਪਣ, ਸ਼ਵਭਚਾਰ), ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਕਰ ਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਸੀ ਪਰਿੰਤੂ  ਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਿਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਵਚਾਰ  ੂਿੰ  ਿਾਮਲ ਕਰੋ।  

ਸ਼ਜਵੇਂ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡ ੇਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਗਟ੍ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਚਾਤਾਪ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿੰਗ।ੋ ਉਸਦੀ ਚਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ਵੱਤਰੀਕਰ   ੂਿੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
ਆਪਣੇ ਅਿੰਗੀਕਾਰ  ੂਿੰ  ਜ਼ਬੂਰ 51:10 ਦੇ ਇ ਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ  ਾਲ  ਤਮ ਕਰੋ “ਹੇ ਪਰਮੇਿਰ, 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਪਾਕ ਮ  ਉਤਪਿੰ  ਕਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਿੰਦਰ  ਵੇਂ ਸ਼ਸਰੇ ਤੋਂ ਸਸ਼ਥਰ ਆਤਮਾ 
ਵੀ”। 

ਪਰਮੇਿਰ  ਾਲ ਹਰ ਸ਼ਦ  ਦਾ ਸ਼ਹਸਾਬ ਰੱ ੋ। ਇਥ ੇਵੀ ਅਤੇ ਜਦ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਪਾਪ ਲਈ ਸ਼ਗਆ  ਦੇਵੇ, ਤੁਰਿੰਤ ਪਿਚਾਤਾਪ ਕਰੋ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿੰਗੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ 
 ਹੀਂ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਸ਼ਵਚ ਗੋਡ ੇਟ੍ੇਕ ਕੇ ਅਤ ੇਸ਼ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ  ੜੇ ਹੋ ਜਾਉ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਆਤਮਾ ਦਾ, ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਆਤਮਾ  ਾਲ ਜੋੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱ ੋ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 
 ਾਲ ਪਰੇਮ ਰੱ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ  ਾਲ  ੇੜਤਾ ਦੀ ਇੱਿਾ ਰੱ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ ੂਿੰ  
ਉਸਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਅਤੇ ਸਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸ਼ਹਸਾਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ (1ਥੱਸਲੁ ੀਕੀਆਂ 5:17). 
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ਅਸ਼ਜਹੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਪਾਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਿੰ ੀ ਸ਼ਜਆਦਾ 
ਜਾਂ ਦਰਦ ਇਿੰ ਾ ਗਸ਼ਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਉਸ ਪਾਪ ਜਾਂ ਕੜਵਾਹਟ੍ ਸ਼ਵਚੋਂ 
ਸ਼ ਕਲਣਾ ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਾਚੀ  ਮਸੀਹੀ ਅਸ਼ਭਆਸ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਸ ੇ
ਸਮਝਦਾਰ ਅਤ ੇਭਰੋਸੇਮਿੰ ਦ ਸ਼ਵਿਵਾਸੀ  ੂਿੰ  ਲੱਭੋ ਜੋ ਸੁਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਮਾਫੀ 
 ੂਿੰ  ਜ਼ੋਰ  ਾਲ ਕਹੇ (ਯਾਕੂਬ 5:16). 
3. ਪਿਾਰਥਨਾ 

ਪਰਮੇਿਰ ਸਰਵਸ਼ਗਆ ੀ ਅਤੇ ਸਰਵ -ਸ਼ਵਆਪੀ ਹੈ। ਸ਼ਫਰ ਸਾ ੂਿੰ  ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰ  
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਕਉਂ ਹੈ? ਪਰਾਰਥ ਾ ਸ਼ਵਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਿਰ  ਾਲ ਇਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ 
ਸ਼ਰਿਤੇ  ੂਿੰ  ਸਥਾਸ਼ਪਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰ  ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਦਲ ਾ ਹੈ। ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਅਸੀਂ 
ਪਰਮੇਿਰ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਪਸ਼ਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦ ੇਹਾਂ, ਸਾ ੂਿੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ 
ਬਦਲਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤ ੇਮਸੀਹ ਦ ੇਸਮਾ  ਬਣਦੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਿਰ ਸ਼ਜਹਾ ਸੋਚਣ 
ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਿੀਏ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇ
ਜਵਾਬ ਦਾ ਇਿੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦ ੇਿਬਦ  ੂਿੰ  ਸੁਣਾਂਗੇ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ ਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸ਼ਕ ਤਸੁੀਂ ਉਸ  ੂਿੰ  ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 
 ਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੱੁਿੋ ਸ਼ਕ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹ ਉਸ  ਾਲ ਮੇਲ  ਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਵਚ  ਸ਼ਵਚ ਪਰਗਟ੍ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫ ੋ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਸ਼ਮੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ ਇਸ ਲਈ ਪਸ਼ਹਚਾਣ ਜਾਂਦ ੇਹਾਂ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  
ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਿੇ ਸ਼ਮੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਕੁਝ ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਸ਼ਮੱਤਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ਹਚਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ  ਹੀਂ। 
ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣ   ਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ੂਿੰ  ਪਸ਼ਹਚਾਣ ਾ 
ਸ਼ਸੱ  ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਾਰਥ ਾ ਦੋ -ਤਰਫ਼ਾ ਵਾਤਾਲਾਪ ਹੈ। ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਭੇਡ ਉਸਦਾ ਿਬਦ 
ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ  ਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਯੂਹਿੰ  ਾ 10:27). 

ਪਰਾਰਥ ਾ ਕੁਝ ਅਸ਼ਜਹਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਤੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸ  ਸਕਦੇ ਹਾਂ -ਸ਼ਯਸੂ ਤੋਂ, ਜੋ ਲੋਕ 
ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਰਥ ਾ ਸ਼ਵਚ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਤਾਉਂਦੇ ਹ  ਉ ਹ ਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ, ਪਰਾਰਥ ਾ ਤ ੇ
ਸ਼ਲ ੀ ਸ਼ਕਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸ਼ਭਆਸ ਦ ੇਦੁਆਰਾ। 
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ਪਰਾਰਥ ਾ ਬਦਲਾਉ ਸ਼ਲਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਯਾਕੂਬ 5:16; 1ਕੁਸ਼ਰਿੰਥੀਆਂ 3:9). 
ਸ਼ਬਮਾਰਾਂ, ਸ਼ਵਆਹ, ਸਰਕਾਰ, ਪਾਸਬਾ  ਅਤ ੇਸ਼ਮਿ ਰੀ, ਪਸ਼ਰਵਾਰ, ਸ਼ਮੱਤਰ, 

ਸ਼ਰਿਤੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰੋ। 
ਪਿਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਤੂੰ ਨ ਸਝੁਾਅ ਗਏ ਤਰੀਕੇ : 

  ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਤਰੀਕਾ : ਹੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਪਤਾ ਦੀ ਪਰਾਰਥ ਾ- ਿਬਦਾਂ ਤ ੇ ਹੀਂ ਬਲਸ਼ਕ ਇਹ 
ਸ਼ਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤ ੇਮਿੰ   ਕਰੋ। 

  ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ : ਕਿੰ ਮ : ਪਰਭ ੂ ੂਿੰ  ਤਾਰੀਫ ਸ਼ਦਉ, ਧਿੰ ਵਾਦ ਸ਼ਦਉ, ਅਿੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, 

ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ ਲਈ ਬ ੇਤੀ ਕਰੋ। 
  ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ: ਪਰਾਰਥ ਾ: ਸੁਤਤੀ, ਪਿਚਾਤਾਪ, ਬੇ ਤੀ, ਸਮਰਪ , ਆਸ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। 
4. ਮੂੰ ਨਨ ਕਰਨਾ 

ਸਧਾਰ  ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੰ    ਕਰ  ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਸ਼ਹਣਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਚਿੰ ਤਾ ਕਰ ਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰ    ਕਰ ਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 

ਸ਼ਕਸ ਤ ੇਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਮਿੰ   ਕਰ ਾ ਹੈ? ਧਰਮਿਾਸਤਰ ਸ਼ਸ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ 
ਵਚ  ਤ,ੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਵਸਥਾ, ਉਸਦੇ ਪਰੇਮ, ਉਸਦ ੇਕਿੰ ਮਾਂ, ਉਸਦ ੇਵਾਅਸ਼ਦਆ ਂਅਤੇ ਉਸਦੇ 
ਅਚਿੰ ਭੇ ਦ ੇਕਿੰ ਮਾਂ ਤ ੇਮਿੰ    ਕਰ ਾ ਹੈ (ਯਹੁਿੋਆ 1:8, ਜ਼ਬੂਰ 48:9, ਜ਼ਬੂਰ 
77:12,119:27,48; 143:5). 

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਵੇਂ ਮਿੰ    ਕਰੋਗੇ? ਇਕ ਅੱਲਗ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾ  ਚਣੁੋ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਕੋਈ ਆ 
ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ੍  ਾ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਜਹਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ 
ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਰਾਰਥ ਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸ਼ਵਚ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹ । 
ਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ ਮਿੰਗ ੋਸ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਕਾਿ   ੂਿੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਸ਼ਹਰਦੇ ਸ਼ਵਚ ਪਾਵੇ। ਜੇਕਰ 
ਹਲਾਤ ਪਰੇਿਾ  ਕਰ ਰਹੇ ਹ , ਤਾਂ ਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ ਪੁਿੋ ਸ਼ਕ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸ਼ਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 
ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ ਲਈ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਿਰ 
ਤੋਂ ਮਿੰਗੋ ਸ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਦੱਸੇ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਵੇਂ ਮਸ਼ਧਆਸਥੀ ਕਰ ੀ ਹੈ।  ੁਦ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ 
ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ  ੂਿੰ  ਸੁਣੋ। 

ਮਿੰ   ਕਰ  ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਵੇਂ ਪਸ਼ਰਣਾਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱ ਦ ੇਹੋ? ਵਚ  ਦ ੇਅ ੁਸਾਰ, 

ਤੁਸੀਂ ਪਿਚਾਤਾਪ, ਆਸ਼ਗਆਕਾਰਤਾ, ਸ਼ਗਆ  ਅਤੇ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਉਸਦ ੇਪਰੇਮ, 
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ਉਸਦੀ ਪਸ਼ਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥ ਦਾ ਅ ੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜ਼ਬੂਰ 
119:97,101,102). 

 ਆਪਣੇ  ਾਲ ਧੀਰਜ ਰੱ ੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਸਧਾਂਤ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ  ਵਾਂ ਹੈ। 
ਭਾਗ 2: ਪਿਾਣ ਦਾ ਨਸਧਾਂਤ (ਮਨ, ਇੁੱ ਛਾ, ਭਾਿਨਾ)  
5. ਅਨਧਐਨ  

ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਵਚ   ੂਿੰ  ਪੜਹੋ ਸ਼ਜਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮ   ਵਾਂ ਹੋਵ ੋਅਤੇ ਸੱਚ  ੂਿੰ  ਜਾਣੋ 
(ਰੋਮੀਆਂ 12:2, ਸ਼ਫ਼ਸ਼ਲੱਪੀਆਂ 4:8). ਸ਼ਜਵੇਂ ਮਿੰ    ਸ਼ਵਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਿਰ  ੂਿੰ   ੋਜਦੇ ਹਾਂ 
ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਸਾਡ ੇਸ਼ਹਰਦੇ ਸ਼ਵਚ ਕੀ ਕਸ਼ਹਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਚ  ਪੜਹ  ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ 
ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਇਹ ਪਰਮਿੇਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਕੀ ਪਰਗਟ੍ ਕਰ ਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ 
ਸੁਭਾਅ, ਉਸਦਾ ਉਦੇਿ, ਅਤ ੇਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਉਸਦੇ ਸ਼ਸਧਾਂਤ। ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਵਚ   ੂਿੰ  
ਸਹੀ ਢਿੰਗ  ਾਲ ਵਿੰਡਣ ਲਈ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਗਆ  ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
ਅਸ਼ਧਐ  ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾ ੂਿੰ  ਇਿੰਟ੍ਰ ੈਟ੍ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਿੰਤੂ ਸਾ ੂਿੰ  
ਸ਼ਧਆ  ਦਣੇਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਸ਼ਵਚ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਵਚ   ਾਲ ਮੇਲ  ਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 
 ਹੀਂ। ਪੜਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਿੋਟ੍ਾ ਰਸਤਾ  ਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ 
ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਅ ੁਸਾਿ  ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਿੁਰੂ ਕਰ  ਲਈ ਸ਼ਕਸ ੇਅਸ਼ਜਹੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ  ਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸ਼ਜਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਆਤਸ਼ਮਕ ਸਮਝ  ੂਿੰ  ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵ ਸ਼ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਅੱਿੀ ਬਾਈਬਲ ਿਬਦਕੋਿ, ਇਕ 
ਿਬਦ-ਅ ੁਕਰਮਸ਼ਣਕਾ (ਮੂਲ ਭਾਿਾ ਸ਼ਵਚ ਅਸ਼ਧਐ  ਲਈ) ਅਤ ੇਇਕ ਅਸ਼ਧਐ  
ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਇਕ ਬੇਹਤਰੀ  ਿੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਇਿੰਟ੍ਰ ੈਟ੍ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ਜਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ੍ ਹ  ਸ਼ਜਥ ੇਤੁਹਾ ੂਿੰ  
ਪੜਹ  ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਪਾਠ ਦ ੇਅਿੰਤ ਸ਼ਵਚ ਹੈ। 

 ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ ਪਰਾਰਥ ਾ ਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ 
ਮਿੰਗੋ ਸ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸਮਝ ਅਤੇ ਸ਼ਗਆ  ਦੇਵੇ। ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਵਚ  ਦੇ 
ਇਕ ਵੱਡੇ ਭਾਗ  ੂਿੰ  ਪੜਹ ੋਅਤ ੇਉਸ  ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਿੰ ਸ਼ਕਤ ਹੋਣ ਦੇਵੋ। ਉਸਦੇ 
ਬਾਦ ਿੋਟ੍ੇ ਅ ੁਿੇਦਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਧਆ   ਾਲ ਪੜਹੋ ਅਤੇ ਉ ਹ ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ  ੂਿੰ  ਵੀ ਪੜਹੋ। 
ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਵਚ  ੋਟ੍ਸ ਬਣਾਉ, ਅ ੁਿੇਦਾਂ  ੂਿੰ  ਰੇ ਾਂਸ਼ਕਤ ਕਰੋ,  ਾਸ ਕਰ ਉ ਹ ਾਂ 
 ੂਿੰ  ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਤਸੁੀਂ ਸ਼ਸ  ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ  ਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। 
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਸ਼ਜਹਾ ਪਸ਼ੜਹਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ  ਾਲ ਮੇਲ 
 ਾ  ਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ  ਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ 
ਸਮਝ ਮਿੰਗੋ (ਯਾਕੂਬ 1:5), ਕਮੈਂਟ੍ਰੀ, ਸ਼ਡਕਿ ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤਾਬਾਂ 
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸ਼ਕਸੇ ਪਸ਼ਰਪੱਕ ਸ਼ਵਿਵਾਸੀ  ਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਰਿੰਤੂ 
 ਵੇਂ ਸ਼ਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾ  ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਚਾਰਾਂ  ੂਿੰ  ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 
 ਾਲ ਵੀ ਵਿੰਡੋ, ਇਹ ਜਾਣ  ਲਈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਵਚ   ਾਲ 
ਮੇਲ  ਾ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ  ਹੀਂ। 

6. ਇਕੁੱਲਾਪਣ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤਤਾ 
ਇੱਕਲਾਪਣ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਲੇ ਰਸ਼ਹਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਸੇ 

 ਾਲ ਗੱਲ ਕਰ  ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ  ਾ ਕਰ ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਰ ਦ ੇਇਿੰ  ੇ ਆਦੀ 
ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਸ਼ਵਚ ਸਾ ੂਿੰ  ਅੱਿਾ  ਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 
ਸ਼ਯਸੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ੇਲਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ 
ਇਕਾਂਤ ਸ਼ਵਚ ਜਾਂਦੇ ਸ  ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ  ੂਿੰ  ਪਾ ਸਕਣ 
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ  ੂਿੰ  ਸੁਣ ਸਕਣ (ਮੱਤੀ 4:1-11, ਲੂਕਾ 6:12, ਮੱਤੀ 
14:13,23, ਮਰਕੁਸ 1:35। ਲੂਕਾ 5:16). ਇਕਾਂਤ ਸ਼ਵਚ ਜਾਣ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਹ  ਹੀਂ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਸ਼ਹਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ 
ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਪਤਾ  ਾਲ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਤਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਅ ਿੰ ਦ ਲੈ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ, ਸ਼ਫਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸ਼ਤ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਰਾਤ  ੂਿੰ  ਸਣੋ ਤੋਂ 
ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵ,ੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਵਚ ਫਸੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਲਾਈ  ਸ਼ਵਚ 
 ੜੇ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਕਥੇ ਵੀ ਸ਼ਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਸ਼ਹਰਦੇ  ੂਿੰ  ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਸਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜ ਾ  ਹੀਂ 
ਬਣਾਉਂਦ ੇ ਾ ਬੀਤੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚਾਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ 
ਸ਼ਹਰਸ਼ਦਆਂ  ੂਿੰ  ਪਰੇਮ ਅਤ ੇਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਦੇ ਿਬਦ ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵ  
ਲਈ ਸਾ ੂਿੰ  ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾ ੂਿੰ  ਪਰੇਿਾ  ਕਰਦੀਆ 
ਹ  ਉ ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਸਾ ੂਿੰ  ਪਰਕਾਿ  ਸ਼ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਯਸਾਯਾਹ 30:15). 

ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕਾਂਤ ਸ਼ਵਚ ਰਸ਼ਹਣ ਦਾ ਅਸ਼ਭਆਸ ਕਰਾਂਗ ੇਤਾਂ 
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਿੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਾਂਤੀ  ੂਿੰ  ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡ ੇਅਿੰਦਰ 
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ਸ਼ਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਅ ਿੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਜਸ ਤੋਂ ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ 
ਸਿੰ ਵੇਦ ਿੀਲਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

7. ਅਧੀਨਤਾ 
ਸ਼ ਯਿੰਤਰ  ਸ਼ਵਚ ਹੋਣ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਹੋਣਾ ਅਧੀ ਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ 

ਅਰਥ ਇਹ  ਹੀਂ ਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ  ਹੀਂ ਹੈ ਪਰਿੰਤ ੂਇਹ ਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ 
ਇ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਪਿੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਕਰ ਾ ਸ਼ਕ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ 
ਅ ਿੰ ਦ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ  ੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ (ਮਰਕੁਸ 8:34,35). ਅਧੀ ਤਾ ਸਾਡੇ ਸਭੁਾਅ 
ਅਤੇ ਕਿੰ ਮ ਦ ੋਾਂ ਸ਼ਵਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 ਸ਼ਯਸੂ  ੇ ਸਾਡ ੇਸਾਹਮਣੇ  ਮੂ ਾ ਪੇਿ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮੇਿਾ ਸ਼ਪਤਾ ਦੀ ਇੱਿਾ ਦੇ ਪਰਤੀ 
ਅਧੀ  ਰਸ਼ਹਣ  ੂਿੰ  ਚੁਣ  ਦੁਆਰਾ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਸ਼ਕ ਜਾ  ਦੇਣ ਤਕ ਉਹ ਅਧੀ  ਸ਼ਰਹਾ 
(ਸ਼ਫ਼ਸ਼ਲੱਪੀਆ ਂ2:4-7; ਯੂਹਿੰ  ਾ 5:30; ਮੱਤੀ 26:39). ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਦ ੇ
ਸ਼ਵਚਾਰਾਂ ਅਧੀ   ਹੀਂ ਸ਼ਰਹਾ (ਮਰਕੁਸ 12:16). 

 ਵੇਂ  ੇਮ ਦੀ ਕਲੀਸ਼ਸਯਾ ਦ ੇਸੇਵਕਾਂ  ੂਿੰ  ਇਹ ਸ਼ ਰਦੇਿ ਸ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਸ  ਸ਼ਕ ਆਪਣੇ 
ਸਵਾਮੀਆਂ ਦ ੇਅਧੀ  ਰਸ਼ਹਣ, ਸ਼ਫਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ੇਜ਼ਲੁਮ ਕਰ  ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਉਂ  ਾ 
ਹੋਣ (1ਪਤਰਸ 2:18-21). ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ  ਾਤੇ ਪਤਰਸ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਦੱਸ ਸ਼ਰਹਾ ਸੀ 
ਸ਼ਕ ਉ ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਵਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਦ ੇ
ਅਧੀ  ਰਸ਼ਹਣ। ਪੌਲੁਸ  ੇ ਪਤ ੀਆਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਕਹਾ, ਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਸ਼ਜਹੇ ਅਧੀ  ਰਹੋ 
ਸ਼ਜਵੇਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦ ੇ(ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ5:22,24). ਪਤਰਸ  ੇ ਆਪਣੇ ਪੜਹ  ਵਾਸ਼ਲਆਂ  ੂਿੰ  
ਸ਼ ਰਦੇਿ ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀ  ਰਹੋ, ਸ਼ਫਰ ਚਾਹੇ ਹਲਾਤ ਸ਼ਕਿੰ  ੇ ਹੀ ਮਿੁਸ਼ਕਲ 
ਸ਼ਕਉਂ  ਾ ਹੋਣ, ਉਸ ੇ  ੁਦ ਵੀ ਪਰਮਿੇਰ ਦੀ ਆਸ਼ਗਆ ਮਿੰ ਣ  ੂਿੰ  ਚੁਸ਼ਣਆ  ਾ ਸ਼ਕ ਮ ੱੁ  
ਦੀ (1 ਪਤਰਸ 2:13-15; ਰਸੂਲ 5:29). 

ਅਧੀ ਤਾ ਦੇ ਸ਼ਸਧਾਂਤ  ੂਿੰ  ਅਸ਼ਭਆਸ ਕਰ  ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵ  ਦ ੇਹਰ ਸ਼ਦ  ਅਤੇ 
ਹਰ ਪਲ ਪਰਮੇਿਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਿਾ ਦੇ ਅਧੀ  ਰਸ਼ਹਣਾ ਚਣੁੋ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ 
ਅਧੀ  ਰਸ਼ਹਣਾ, ਇਕ ਸ ਤ ਬੋਸ ਦੇ ਅਧੀ  ਰਸ਼ਹਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਦ ੇ ੀਚੇ 
ਰਸ਼ਹਣਾ ਆਸਾ  ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਦ  ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਅਧੀ  ਰਸ਼ਹਣਾ ਚਣੁਦੇ 
ਹਾਂ। 
8. ਸੇਿਾ 



50 
 

ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੀਵ  ਸ਼ਬਤਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਸਧਾਂਤ ਦਾ ਅਸ਼ਭਆਸ ਕਰ ਾ ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰ ਾ ਚੁਣ  ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।  ਦੁ-ਧਾਰਸ਼ਮਕ ਸੇਵਾ ਮ ੱੁ  ਦੇ ਯਤ ਾਂ ਤੋਂ,  ੁਦ ਦੀ 
ਤਾਰੀਫ ਪਾਉਣ, ਸ਼ਕਸ ੇਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਭਾਵ ਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਰ 
ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿੰਤੂ ਸੱਚੀ ਸਵੇਾ ਪਰਮਿੇਰ  ਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਿਤ ੇਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਗੁਪਤ 
ਸ਼ਵਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਤਰਪਤੀ ਸ਼ਮਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸਵੇਾ ਕਰ ਾ ਅਤੇ ਉਸ  ੂਿੰ  ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਜੀਵ -ਿੈਲੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਧਕਾਰੀ 
ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿੰਤ ੂਜਦ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਬਣ ਾ ਚੁਣਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਸ਼ਧਕਾਰ  ੂਿੰ  ਿੱਡ ਸ਼ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ 
(ਮੱਤੀ 20:26; 23:11; ਮਰਕੁਸ 10:43). 

 ਸ਼ਯਸੂ  ੇ ਸਵੇਾ ਦੇ ਜੀਵ  ਦਾ  ਮ ੂਾ ਸ਼ਦ ਾਇਆ(ਮਰਕੁਸ 10:45), ਕੇਵਲ 
ਸਲੀਬ ਤ ੇਜਾ  ਦੇ ਕੇ  ਹੀਂ ਪਰਿੰਤੂ ਚੇਸ਼ਲਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ  
ਉ ਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਰਸ਼ਦਆ ਂਦੀ ਗੱਲ ਸਣੁ ਕੇ ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ  ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ (ਲੂਕਾ 7:1-

17; ਮਰਕੁਸ 5:1-42). ਉਸ ੇ ਚਸ਼ੇਲਆਂ  ਾਲ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਤਾਇਆ, ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ  ਾਣਾ 
 ਾਇਆ, ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਸ ਾਇਆ, ਉ ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਰਿ ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਦੱਤੇ ਅਤ ੇ
ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਦੱਤੇ ਜਦ ਸ਼ਕ ਉਹ ਸ਼ਸੱਧਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਕਿੰ  ੀ ਦੂਰ ਸ । ਉਸ  ੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ- ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਦੁਿਟ੍ ਆਤਮਾ ਗਰਸ਼ਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਅਤੇ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਸ਼ਢਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਸੱਚੀ ਸਵੇਾ ਦੇ ਜੀਵ  ਦੇ ਫਾਇਦ ੇਹ  ਸ਼ ਮਰਤਾ,  ੁਦ ਦਾ ਇ ਕਾਰ ਕਰ ਾ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਪਰਵਾ ਗੀ। 

 

ਭਾਗ 3: ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ 

9. ਿਰਤ 

   ਵਰਤ ਦਾ ਸ਼ਸਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ  ੂਿੰ  ਆਤਸ਼ਮਕ ਉਦੇਿ ਲਈ ਭੋਜ  
ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱ ਣਾ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਤ ਇਹ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੋਜ  
 ਹੀਂ ਸ਼ਲਆ ਜਾਂਦਾ (ਦਾ ੀਏਲ 10:3). 

 ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਬਵਸਥਾ, ਸਾਲ ਸ਼ਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪਰਾਿਸ਼ਚਤ ਦੇ ਸ਼ਦ , ਸਮੂਸ਼ਹਕ ਵਰਤ ਦੀ 
ਆਸ਼ਗਆ ਸ਼ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਵੇਂ  ੇਮ ਸ਼ਵਚ ਵਰਤ ਲਈ ਅਸ਼ਜਹਾ ਕੋਈ ਕਾ ੂਿੰ    ਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿੰਤੂ 
ਸ਼ਯਸੂ  ੇ ਸ਼ਕਹਾ ਸ਼ਕ ਭਗਤੀ ਦ ੇਕਾਰਜ ਹ - ਦਾ  ਦੇਣਾ, ਵਰਤ ਕਰ ਾ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥ ਾ 
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ਅਰਾਧ ਾ ਕਰ ਾ (ਮੱਤੀ 6:1-18). ਵਰਤ ਕਰ ਾ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ ਰਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ 
ਸ਼ਕ ਕੁਝ ਕਲੀਸ਼ਸਯਾਵਾਂ ਸ਼ਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੀਸ਼ਸਯਾਈ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਵਰਤ ਸ਼ਵਚ ਬੈਠਣ 
ਲਈ ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਤ ਦਾ ਉਦੇਿ ਹੈ ਸ਼ਕ ਪਰਮਿੇਰ ਦੇ ਆਸ਼ਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੇ  ਜ਼ਰ 
ਸ਼ਟ੍ਕਾਉਣ ਸ਼ਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਾ, ਕਰੋਧ, ਘਮਿੰਡ ਆਸ਼ਦ ਜੋ ਸਾ ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਵਸ ਸ਼ਵਚ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਪਰਗਟ੍  ਾ ਕਰ ਾ, ਅਗਵਾਈ  ੂਿੰ  ਸਪਿਟ੍ ਕਰ ਾ, ਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 
ਰਾਿਟ੍ਰਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਧਆਸਥੀ ਕਰ ਾ।  ਾਣਾ  ਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਰਾਰਥ ਾ ਅਤੇ 
ਅਰਾਧ ਾ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਬਤਾਉਣਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਭੋਜ  ਮਿੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ  ੂਿੰ  ਯਾਦ 
ਸ਼ਦਲਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ  ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤ ੇਸ਼ ਯਿੰਤਰ  
ਕਰ  ਸ਼ਦਉ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਅ ੁਭਵ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਕ ਸਲਾਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਆਪਣੇ 
ਸ਼ਹਰਦੇ  ੂਿੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚਦ ੇਰਹੋ (ਯਸਾਯਾਹ 58:4, 6-8). 

ਸ਼ਰਚਰਡ ਫੋਸਟ੍ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤਾਬ, “ਅ ੁਸਾਿ  ਦਾ ਜਿ ” ਸ਼ਵਚ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਇਹ 
ਸ਼ਕਹਾ ਸ਼ਕ ਜੋ ਪਸ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱ ਣਾ ਿੂਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ  ਉਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਸ਼ਤਆ ਂਤਕ 
ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਵਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱ ਣ ਤੋਂ ਿੁਰੂ ਕਰ  ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਚ ਇਕ ਸ਼ਦ  ਦ ੇਲਿੰ ਚ ਤੋਂ 
ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਦ  ਦੇ ਲਿੰ ਚ ਤਕ ਵਰਤ ਕਰੋ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪੀਉ ਅਤੇ ਵਰਤ  ੂਿੰ  ਤਾਜੇ ਫਲਾਂ 
ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ  ਾਲ  ੋਲੋ। ਉਸਦ ੇਬਾਦ 24 ਘਿੰ ਟ੍ੇ ਦ ੇਸਧਾਰ  ਵਰਤ  ੂਿੰ  ਰੱ ਣ ਦਾ 
ਯਤ  ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਜਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਉ। ਲਿੰ ਬੇ ਵਰਤ ਲਈ ਅੱਿਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਕ ਅਸ਼ਜਹੇ ਸ਼ਕਸੇ 
 ਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਉ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ ਸ਼ਵਚ ਬਠੈਦੇ ਹ । 
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ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਜੋ ਵਰਤ ਸ਼ਵਚ 
ਬੈਠੇ- ਮੂਸਾ, ਦਾਊਦ, ਏਲੀਯਾਹ, ਹਿੰ ਾਹ, ਪੋਲੁਸ 
ਅਤੇ ਸ਼ਯਸੂ। ਦੇ ੋ ਸ਼ਕ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਕਉਂ 
ਵਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਉ ਹ ਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਦਾ ਪਸ਼ਰਣਾਮ 
ਕੀ ਸੀ। 

10. ਸਾਦਗੀ 
ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵ  ਦੇ ਕੇਂਦਰ 

ਸ਼ਵਚ ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਵਾਸ ਕਰ ਾ -  ਾ ਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, 
ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜ, ਪਰਿੰਤੂ  ੁਦ ਪਰਮੇਿਰ। ਜਦ 
ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਸ਼ਵਚ ਰਸ਼ਹਿੰਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 
ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਇਮਾ ਦਾਰ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ  
ਸ਼ਦ ਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ  ਾਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਫਰ ਕੁਝ 
 ਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ  ੂਿੰ  ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ 
ਲਈ ਦੇ ਸ਼ਦਿੰ ਦ ੇਹਾਂ, ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਇਹ ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ 
ਸ਼ਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਹੈ। 
ਜੋ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਈ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਸਦਾ 
ਮਜ਼ਾ ਲਈਏ  ਾ ਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ ਭਟ੍ਕਣ 
ਲਈ (ਉਪਦੇਿਕ 6:18,19). ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਸ਼ ਰਣੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤ ੇਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਿਵਾਸ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਸਾਡ ੇਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਪਸ਼ਰਣਾਮਸਰੂਪ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਡਰ,  ੁਦ ਕੇਂਦਰਤ, ਸ਼ਚਿੰ ਤਾ, 
ਲਾਲਚ ਅਤ ੇਸ਼ਘਰਣਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ 
ਸਿੰ ਪੱਤੀ ਗਰੀਬਾਂ  ੂਿੰ  ਦੇ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਹੀ 
ਪਰਮੇਿਰ  ੂਿੰ  ਸਪਰਸ਼ਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ 
ਅ ਿੰ ਦ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ  ੂਿੰ  
ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਡ ੇਬੱਚੇ 
ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟ੍ੁੱ ਟ੍ੇ ਸੁਪਸ਼ ਆ ਂ ੂਿੰ  ਪੂਰਾ 
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ਕਰ  ਵਾਲੇ  ਹੀਂ, ਪਰਿੰਤੂ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾ  ਹ  ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਧਆ  
ਰੱ ੀਏ, ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਪਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਸੱਸ਼ ਆ ਦੇਈਏ ਅਤੇ 
ਆਜਾਦ ਕਰੀਏ। 

 ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਸਧਾਂਤ ਹੈ ਸ਼ਕ “ਪਸ਼ਹਲੇ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ  ੋਜ ਕਰੋ” 

(ਮੱਤੀ 6:25-33) 

11. ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰੀ 
ਹਾਲਾਂਸ਼ਕ ਿੁਕਰ ਕਰ ਾ “ਆਤਸ਼ਮਕ ਸ਼ਸਧਾਂਤਾਂ” ਸ਼ਵਚ  ਹੀਂ ਸ਼ਗਸ਼ਣਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿੰਤੂ 

ਬਹੁਤੇ ਅਸ਼ਜਹੇ ਵਚ  ਹ  ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚ ਅਸੀਂ ਇਸ  ੂਿੰ  ਪਾਉਂਦ ੇਹਾਂ, ਇਸਲਈ ਆਤਸ਼ਮਕ 
ਸ਼ਸਹਤ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ  ੂਿੰ  ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਸਾ ੂਿੰ  “ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ 
ਲਈ ਧਿੰ ਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:20), “ਹਰ ਹਲਾਤ ਸ਼ਵਚ ਧਿੰ ਵਾਦ 
ਸ਼ਦਉ” (ਥੱਸੁਲ ੀਕੀਆਂ 5:18), ਉਸਦੇ ਫਾਟ੍ਕਾਂ ਸ਼ਵਚ ਧਿੰ ਵਾਦ  ਾਲ ਪਰਵਿੇ ਕਰੋ 
(ਜ਼ਬੂਰ 100:4). ਸ਼ਦ  ਦੀ ਅੱਿੀ ਿੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਿਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤੋਂ 
ਬੇਹਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਕ ਬੀਤੇ ਸ਼ਦ  ਦੀ ਪਿੰਜ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਿਰ  ੂਿੰ  ਧਿੰ  ਵਾਦ ਸ਼ਦਉਂ। ਇਹ 
ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦ ੇਸ਼ਕਸ ੇਮੈਂਬਰ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਚੜੀਆਂ ਦਾ ਗੀਤ, ਸ਼ਕਸੇ ਪਰਾਰਥ ਾ ਦਾ ਜਵਾਬ, 

ਸ਼ਸਹਤ, ਆਜਾਦੀ, ਸੁਰਸ਼ ਆ, ਸ਼ਮੱਤਰ ਦ ੇਉਤਿਾਹ ਦੇ ਿਬਦ, ਵਚ  ਦਾ ਪਰਕਾਿ  ਜਾਂ 
ਸ਼ਕਸੇ ਅਣਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਦ ਾਈ ਗਈ ਦਯਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਦ  ਪਰਮੇਿਰ  ੂਿੰ  
ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਦੇ ੋ ਸ਼ਜਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ  ੂਿੰ  ਧਿੰ  ਵਾਦ ਦੇ ਸਕੋ। 

  ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ਰਵਾਰ, ਸਸ਼ਹਕਰਮੀ, ਗੁਆਂਢੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਵਚ 
ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸ਼ਲਆ ਪਰਤੀ ਿੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੋ। ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਦੱਸੋ ਸ਼ਕ ਉ ਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਗਏ 
ਉਤਿਾਹ ਦ ੇਿਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਕਿੰ  ੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਹ । 

ਸ਼ਦ  ਦੇ ਅਿੰਤ ਸ਼ਵਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਣ ਲਈ ਜਾਉ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਦਲ ਿੁਕਰ 
 ਾਲ ਭਸ਼ਰਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਠ  ਹਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ੂਿੰ  ਧਿੰ  ਵਾਦ 
ਸ਼ਦਉਂ, ਸ਼ਜਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜੋਰੀ, ਸ਼ ਿੰ ਦਾ, ਮੁਿਸ਼ਕਲ, ਸਤਾਉ ਸ਼ਵਚ ਸਿੰਤੁਿਟ੍ ਰਸ਼ਹਣਾ 
ਸ਼ਸਸ਼ ਆ। “ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ ਰਬਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹਾਂ ਤਦ ਬਲਵਿੰਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹਾਂ” 

(2ਕੁਸ਼ਰਿੰ ਥੀਆਂ12:10). 
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ਐ ਂ ਵਸੋਕਮਵ  ੇ “ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ” ਸ਼ਵਚ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸ਼ਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ  ੂਿੰ  
ਸ਼ਲਸ਼ ਆ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਲਈ ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਧਿੰ  ਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-”ਧਿੰ ਵਾਦ ਦ ੇ
ਮ ੋਭਾਵ” ਸ਼ਵਚ ਰਸ਼ਹਣ ਦਾ ਇਕ ਅੱਿਾ ਤਰੀਕਾ (ਵੋਸਕਮਬ, 2010). 
12. ਉਦਾਰਤਾ  

“ਪਰਮੇਿਰ  ੁਿੀ  ਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸ਼ਲਆਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ” (2ਕੁਸ਼ਰਿੰ ਥੀਆ ਂ
9:7). ਸ਼ਕਸੀ  ੇ ਸ਼ਕਹਾ ਸ਼ਕ ਦੇਣ ਸ਼ਵਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਤਰਹਾਂ  ਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦ।ੇ 
ਇਹ ਸਾਡ ੇ ੂ  ਸ਼ਵਚ ਹੈ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਜਗਤ  ੂਿੰ  
ਅਸ਼ਜਹਾ ਸ਼ਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੱੁਤਰ ਦੇ ਸ਼ਦੱਤਾ” (ਯੂਹਿੰ  ਾ 3:16). 

 ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਰਸ਼ਥਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸ਼ਵਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿੰਤੂ ਇਕ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਆਤਮਾ ਹਮੇਿਾ ਦਣੇ ਲਈ ਸਾ ੂਿੰ  ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਸ  ੁਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਿਰ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ 
ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ  ੂਿੰ  ਦੇਈਏ। ਸ਼ਬਵਸਥਾਸਾਰ 15:11 ਸ਼ ਰਦਿੇ  ਸ਼ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ “ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਮੁੱ ਠੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਸ਼ਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡ ੇਦੇਸ ਸ਼ਵਚ ਲੋੜਵਿੰਦ ਅਤ ੇਕਿੰਗਾਲ ਹੋਵੇ 
ਜ਼ਰੂਰ  ੁਲਹੀ ਰੱ ੋ”। ਸ਼ਹਜ਼ਕੀਏਲ 16:49 ਸ਼ਵਚ ਪਰਮੇਿਰ ਸਦੋਮ ਦ ੇਸ਼ਵਿੇ ਇਹ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਧਆ  ਰੱ ਣ ਸ਼ਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹ ।  

 ਪਰਿੰਤੂ ਪਰਮੇਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਦਾ , 

ਿਬਦਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਗਆ  ਸ਼ਵਚ ਵੀ ਉਦਾਰ ਹੋਈਏ। 1 ਸ਼ਤਮੋਸ਼ਥਉਸ 6:18 ਕਸ਼ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ, 

“ਉਦਾਰ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸ਼ਵਚ ਤਤਪਰ ਰਹੋ”। 
 
 

ਯਾਦ ਕਰੋ: 
ਜ਼ਬੂਰ 119:105- ਤੇਰਾ ਬਚ  ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ, ਅਤ ੇਰਾਹ ਦਾ ਚਾ ਣ 

ਹੈ। 
ਸ਼ਯਰਸ਼ਮਯਾਹ 29:13- ਤੁਸੀਂ ਮੈ ੂਿੰ  ਭਾਲੋਗੇ ਅਤੇ ਲੱਭੋਗ,ੇ ਜਦ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 

ਸ਼ਦਲ  ਾਲ ਮ ੂੈਿੰ  ਭਾਲੋਗੇ। 
ਮੁਖ ਸੁੱ ਚਾਈ : 

ਪਰਮੇਿਰ  ਾਲ ਆਪਣ ੇਸ਼ਰਿਤ ੇਸ਼ਵਚ ਕਦੀ ਵੀ  ਾ “ਅਟ੍ਕੋ”। ਉਹ ਹਮੇਿਾ 
ਧੀਰਜ  ਾਲ ਸਾਡਾ ਇਿੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ੂਿੰ  ਪੂਰੇ ਮ   ਾਲ  ਵੇਂ ਤਰੀਕੇ 
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ਸ਼ਵਚ, ਉਸਦੇ ਵਚ   ੂਿੰ  ਪੜਹ  ਦੁਆਰਾ, ਪਰਾਰਥ ਾ ਸ਼ਵਚ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਤਾਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ੂਿੰ  
ਿੁਕਰ ਪਰਗਟ੍ ਕਰ  ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਜਵੇਂ ਵੀ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਉਸ ੂਿੰ  
 ੋਜੋ। ਉਸਦ ੇ ਾਲ ਹਰ ਸ਼ਦ   ੂਿੰ  ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਾਉ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤੀਨਕਿਆ: 
1. ਮਿੰ   ਦੇ ਸ਼ਵਿ ੇਤੇ ਬਾਈਬਲ ਅਸ਼ਧਐ  ਕਰ  ਲਈ ਦੇ ੋ, ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਸ ਤੇ ਮਿੰ    

ਕਰੀਏ ਅਤ ੇਉਸਦਾ ਕੀ ਪਸ਼ਰਣਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦ ੇਬਾਦ  ੁਦ  ਾਲ ਆਤਸ਼ਮਕ 
ਮਿੰ   ਦਾ ਅਸ਼ਭਆਸ ਕਰੋ ਅਤ ੇਜੋ ਸ਼ਸ ਦੇ ਹੋ ਉਸ ੂਿੰ  ਸ਼ਲ ੋ। ਸਫਲ ਮਿੰ   ਦ ੇਸ਼ਕਿੰ  ੇ 
ਰਹੱਸਾਂ  ੂਿੰ  ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਸ਼ ਆ? ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਪਰੇਿਾ ੀਆਂ ਸ  ਅਤੇ ਤਸੁੀਂ ਉ ਹ ਾਂ 
ਤੇ ਸ਼ਕਵੇਂ ਸ਼ਜੱਤ ਪਾਈ? 

2. ਆਪਣੇ ਪਰਾਰਥ ਾ ਸਮੇਂ  ੂਿੰ  ਵਰਣ  ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਤ ੇਸ਼ਕਥੇ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਰਥ ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਰਥ ਾ ਦੇ ਦੌਰਾ  ਜਾਂ 
ਪਰਾਰਥ ਾ ਦ ੇਬਾਦ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਲ ਦ ੇਹੋ? ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰ  ਸ਼ਵਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਕੀ ਲੱਸ਼ਗਆ? ਕੀ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਰ  ਾਲ 
ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰ  ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਦੱਕਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ? 

3. ਸ਼ਧਆ  ਦਵੇੋ ਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵ   ੂਿੰ  ਸਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ? ਉਦਾਹਰ  ਲਈ:, ਘੱਟ੍  ਰਚ ਕਰੋ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ  ਹੀਂ ਹ  ਉ ਹ ਾਂ 
 ੂਿੰ  ਸ਼ਕਸ ੇ ੂਿੰ  ਦੇ ਸ਼ਦਉਂ। 

4. ਅਸ਼ਧਐ  ਕਰ  ਦੇ ਸ਼ਕਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ? 

5. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਸ਼ਵਚ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਤਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਸ਼ਹਣ ਦਾ 
ਸ਼ ਆਲ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਕਾਂਤ ਸ਼ਵਚ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਤਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਹੜੇ 
ਕਦਮਾਂ  ੂਿੰ  ਅਪਣਾਉਗੇ? 

6. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀ  ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ 
ਹੋ ਸ਼ਕਉਂ? ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦ ੇ ਾਤ ੇਅਧੀ  ਹੋਣਾ ਆਸਾ  ਜਾਂ ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਸ਼ਕਵੇਂ ਬਣ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

7. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਥੇ ਸਵੇਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁਿ ੋਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਾ 
ਚੁਸ਼ਣਆ ਜਾਂ ਦਾਸ ਬਣ ਾ? ਫਰਕ ਬਸ ਇਿੰ ਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਸ ਤੋਂ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਿੰ ਾ 
ਸ਼ ਯਿੰਤਰ  ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਅਨਧਕ ਅਨਧਐਨ ਲਈ: 
ਸੈਲੀਬਰੇਿ  ਆਫ ਸ਼ਡਸ਼ਸਪਲ  ਬਾਏ ਸ਼ਰਚਰਡ ਫੌਸਟ੍ਰ (ਫੌਸਟ੍ਰ, 1988) 
ਮਾਈ ਹਾਰਟ੍--ਕਰਾਈਸਟ੍ਐਸ ਹੋਮ ਬਾਏ ਰੋਬਰਟ੍ ਬਾਇਡ ਮਿੰਗਰ (ਮਿੰਗਰ, 1992) 
ਇ ਟ੍ਰਸੈਿ , ਸ਼ਥਰਸ਼ਲਿੰ ਗ ਐਡਂ ਫੁਲਸ਼ਫਸ਼ਲਿੰ ਗ ਬਾਏ ਜਾਏ ਦਾਵਸ  (ਦਾਵਸ , 1997) 
ਪਰੇਯਰਸ ਦਟੈ੍ ਅਵੇਲ ਮਚ ਬਾਏ ਜਰਮੈਂ  ਕੋਪਲੈਂਡ (ਕੋਪਲੈਂਡ, 2005) 
ਸੀਕਰੇਟ੍ਸ ਆਫ ਪੋਵੇਰਫੁਲ ਪਰਯੇਰ ਬਾਏ ਹਿੰਮੋ ਦ ਐਡਂ ਕਮ ੇੇਤੀ (ਹਿੰ ਮ ੋਦ ਐਡਂ 
ਕਮੇ ੇਤੀ, 2000)  
ਵ  ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਸ਼ਗਫਟ੍ਸ ਬਾਏ ਅ  ਵੋਸਕਿੰ ਪ (ਵਸੋਕਿੰ ਪ, 2010) 
ਮੁਫਤ ਅਸ਼ਧਐ  ਲਈ ਇਿੰਟ੍ਰ ੈਟ੍ ਸਾਇਟ੍ਸ 
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ਅਨਧਆਏ 6 ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਿਾਈ 

ਮੇਰੀ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਦ ਿੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦ ਪਾਸਬਾ  ਦੀ 
ਬੇਟ੍ੀ ਹੋਣ ਦੇ  ਾਤੇ ਮੈਂ ਕਲੀਸ਼ਸਯਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਵਸ਼ਭਿੰ   ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਵਚ ਹੱਥ ਵਿੰਡਾਉਣਾ ਿੁਰੂ 
ਕੀਤਾ,  ਰਸਰੀ ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਾ, ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗਾਉਣ ਦੀ ਮਿੰਡਲੀ, ਜਵਾ ਾਂ 
ਸ਼ਵਚ ਸਵੇਾ, ਸਿੰਡੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਵਚ ਪੜਹਾਉਣਾ, ਸ਼ਪਆ ੋਂ  ਵਜਾਉਣਾ, ਕਲੀਸ਼ਸਯਾ ਸਫਾਈ ਆਸ਼ਦ। 
ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਸ਼ੂਮਕਾਵਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ ਭਾਉਣ ਸ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਸੀ; ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ੇ  ਾਲ 
ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਅਤ ੇਸ਼ਸ ਾਉਣ ਸ਼ਵਚ ਵੀ ਮ ੂੈਿੰ  ਬਹੁਤ ਅ ਿੰ ਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ 
ਦੌਰਾ  ਸ਼ਜਆਦਾ ਸ਼ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ  ੂਿੰ  ਸਿੰਭਾਲਣਾ ਸਭੁਾਵਕ ਸੀ। ਮ ੂੈਿੰ  ਕਦੀ  ਹੀਂ ਲੱਸ਼ਗਆ ਸ਼ਕ 
ਮੈ ੂਿੰ  “ਪਰੇਜੀਡੈਂਟ੍” ਜਾਂ “ਦਰਿ   ੂਿੰ  ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ” ਬਣ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮ ੂੈਿੰ  ਜੋ ਵੀ 
ਕਿੰ ਮ ਸ਼ਮਸ਼ਲਆ ਉਸ ਸ਼ਵਚ ਅਸ਼ਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤ ੇਸਵੇਾ ਕਰ  ਸ਼ਵਚ ਮੈਂ 
ਸਿੰ ਤੁਿਟ੍ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲ ਤਕ ਦ ੋਿਟੋ੍ੇ ਲੜਸ਼ਕਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ  ਦੇ ਬਾਦ ਅਗਵਾਈ 
ਕਰ  ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਮੈ ੂਿੰ  ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਸ ਾਇਆ ਸ਼ਗਆ, ਪਰਿੰਤੂ ਸ਼ਵਵਸਾਏ ਦੀ 
ਦੁ ੀਆ ਂਸ਼ਵਚ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਦ ਮੈਂ ਟ੍ੀਮ ਲੀਡਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ਫਰ ਮ ੇੈਜਰ 
ਦੇ ਪਦ ਤੇ  ੜੀ ਹੋਣ ਲਗੀ। ਮੈਂ ਆੱਲ ਇਿੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਪਰੁਿ ਪਰਧਾ  ਮ ੇੈਜਰਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ 
 ਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਿੰਤੂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਸ਼ਝਆ ਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਸਸ਼ਹਕਰਮੀਆਂ  ੂਿੰ  ਉ ਹ ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਿ ਜੇਕਰ 
ਅੱਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਿੀ ਤਰਹਾਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ  
ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਸਿੰ ਭਵ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਉਦੇਿ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ੍ 
 ਾ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ “ਦਾਸ ਆਗੂ”  ਾਮ ਦੇ ਿਬਦ  ਾਲ ਸ਼ਰਿਤ ੇਸ਼ਵਚ ਆ ਗਈ, ਪਰਿੰਤੂ 
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ਅਿੰਦਰ ਮ ੂੈਿੰ  ਹਮੇਿਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਦਸੂਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਇਕ ਅਸ਼ਜਹਾ 
ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਜੋ ਆਗੂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ  ਾਲ ਪੈਦਾ  ਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰਿੰਤੂ ਉਸ ਤਰਹਾਂ  ਾਲ ਕਿੰ ਮ 
 ੂਿੰ  ਕਰ ਾ ਸ਼ਸ  ਸ਼ਲਆ। ਸ਼ਫਰ ਮੈਂ ਰਾਬਰਟ੍ ਗਰੀ ਲੀਫ ਦੀ “ਸਰਵੈਂਟ੍ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ” ਦੀ 
ਸ਼ਕਤਾਬ ਪੜਹੀ ਅਤ ੇਹੇਠਾਂ ਸ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾ  ਰਸ਼ਹ ਗਈ: 

ਦਾਸ ਆਗੂ ਪਸ਼ਹਲੇ ਦਾਸ ਹੁਿੰਦੇ ਹ ... ਇਹ ਇਕ ਸੁਭਾਸ਼ਵਕ ਭਾਵ ਾ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਚ 
ਇਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰ  ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਿਰੂੁ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਫਰ 
ਉਸਦਾ ਸ਼ਵਵੇਕ ਉਸ ੂਿੰ  ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਚੁਣਾਉ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਉ ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹ  ਉ ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਲਕੁਲ 
ਅਲੱਗ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਦ ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ 
ਦਾਸ-ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਧਆ  ਰੱ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀ  
ਪਰੀਸ਼ ਆ... ਇਹ ਹੈ: ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹ  ਅੱਿ ੇਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹ । 
ਕੀ ਉਹ, ਸੇਵਾ ਕਰ  ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਸਹਤਮਿੰਦ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹ । (ਗਰੀ ਲੀਫ, 

1977, ਪਿੰ ਾ 27)  

ਉਹ ਇਹ ਕਸ਼ਹ ਸ਼ਰਹਾ ਸੀ ਸ਼ਕ ਦਾਸ-ਆਗੂ ਹੋਣਾ ਦੂਸਰੀ ਿਰੇਣੀ ਦਾ ਆਗੂ  ਹੀਂ ਹੈ। 
ਇਹ ਸ਼ਵਚਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱ   ੋਲਣ ਵਾਂਗ ਪਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ  ੂਿੰ  ਉਸਦ ੇਬਾਦ ਤੋਂ 
ਇਕ ਸ਼ਬਲਕੁਲ ਅਲੱਗ  ਜ਼ਰੀਏ  ਾਲ ਦੇ ਣ ਲੱਗੀ।  

ਮੇਰੀ ਤਰਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ  ੇ “ਦਾਸ” ਦੀ ਭਸ਼ੂਮਕਾ  ੂਿੰ  ਅੱਿੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸ਼ਸ  ਸ਼ਲਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ  ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰ  ਸ਼ਵਚ ਅ ਿੰ ਦ ਆਉਣਾ 
ਹੈ। ਕੀ ਪਰਮੇਿਰ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  “ਅਗਵਾਈ” ਦੇਣ ਦੇ “ਸ਼ਵਵੇਕ ਚੁ ਾਉ” ਲਈ ਬੁਲਾ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ? 

ਮੈਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਦਾ ਉਹ ਕਦਮ ਲਉ। ਇਕ ਿੋਟ੍ੇ ਝੁਿੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਦੇਣਾ ਿੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਕ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸ ਲੈਣਾ ਿੁਰੂ ਕਰੋ, ਸ਼ਕਸੇ  ਾਸ ਘਟ੍ ਾ ਦੀ 
ਸ਼ਬਵਸਥਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਕਿੰ ਮ  ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰ  ਲਈ ਇਕ ਪਰੋਜੈਕਟ੍ ਟ੍ੀਮ  ੂਿੰ  ਇਕੱਠਾ 
ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਿਰ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਬੁਲਾ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਇਸ ੂਿੰ  ਕਰ  ਲਈ 
ਸ਼ਤਆਰੀ ਵੀ ਬਖ਼ਿੇਗਾ!! 

ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਸ਼ਹਸ ਕਰਦੇ ਹ  ਸ਼ਕ ਸਵੇਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਦਾ ਸ਼ਵਚਾਰ ਦੋ ੋਂ  ਇਕ ਲੜੀ 
ਦਾ ਸ਼ਵਪਰੀਤ ਅਿੰਤ ਸ਼ਬਿੰ ਦੂ ਹ । ਕੋਈ ਇਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਗੂ ਦ ੋੋਂ  ਹੋ ਸ਼ਕਵੇਂ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਪਰਿ  ਤੇ ਸ਼ਯਸੂ ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਕਰਆ ਲੂਕਾ 22:26 ਸ਼ਵਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 

“ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਵੱਚੋਂ ਸ਼ਜਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਿਟੋ੍ੇ ਵਰਗਾ ਬਣੇ”। ਅਸ਼ਜਹਾ ਸ਼ਯਸੂ  ੇ ਬਸ ਿਬਦਾਂ 
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ਸ਼ਵਚ  ਹੀਂ ਸ਼ਕਹਾ, “ਮ ੱੁ  ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ 
 ਹੀਂ ਪਰਿੰਤੂ ਸੇਵਾ ਕਰ  ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਕ 
ਆਪਣੇ ਜੀਵ   ੂਿੰ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇ ਸਕੇ”(ਮੱਤੀ 
20:28), ਪਰਿੰਤੂ ਸ਼ਵਵਹਾਰ ਸ਼ਵਚ ਕਰਕੇ 
ਸ਼ਦ ਾਇਆ ਹੈ।  

1. ਨਯਸ  ਇਕ ਦਾਸ ਆਗ   
ਅੱਜ ਦੀ ਪਸ਼ਰਭਾਿਾ ਦੇ ਅ ੁਸਾਰ, ਕੀ ਸ਼ਯਸੂ ਅਸਲ 
ਸ਼ਵਚ “ਦਾਸ ਆਗੂ” ਸੀ? “ਇਕ ਦਾਸ ਆਗੂ- ਲੋਕਾਂ 
 ੂਿੰ  ਅਿੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਯਸੂ ਅਸਲ ਸ਼ਵਚ ਅਸ਼ਜਹਾ ਹੀ ਸੀ। 
ਦਾਸ ਆਗੂ ਦੀ ਹੋਰ  ੂਬੀਆਂ ਕੀ ਹ ? ਇਥੇ ਕੁਝ 
ਉਦਾਹਰ ਾਂ ਹ : 

1. ਸੁਣ ਾ: ਦਾਸ ਆਗੂ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦ ੇਹ  ਉ ਹ ਾਂ ਦ ੇਸ਼ਵਚਾਰ, ਸ਼ਚਿੰਤਾਂਵਾਂ 
ਅਤੇ ਸ਼ਦਲ  ੂਿੰ  ਸ਼ਧਆ   ਾਲ ਸਣੁਦੇ ਹ । ਸ਼ਜਹੜੇ 
ਸ਼ਯਸੂ ਦ ੇਕੋਲ ਆਏ ਸ਼ਯਸ ੂ ੇ ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਉ ਹ ਾਂ 
ਦੇ ਪਰਿ ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਦੱਤਾ, ਜਦ ਸ਼ਕ ਇਹ 
ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਸ  (ਯੂਹਿੰ  ਾ 3:1-21; 4:7-42). 

2. ਦਯਾ (ਤਰਸ): ਸ਼ਜ ਹੇ  ਸ਼ਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ 
ਉ ਹ ਾ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ਯਸ ੂਦਾ ਸ਼ਹਰਦਾ ਤਰਸ  ਾਲ 
ਭਰ ਸ਼ਗਆ (ਮੱਤੀ 9:36। ਲੂਕਾ 7:13). 

3. ਚਿੰਗਾਈ: ਦਾਸ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਗਾ ਹੋਣ 
ਸ਼ਵਚ ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹ । “ਪਰਮੇਿਰ  ੇ 
ਸ਼ਕਸ ਸ਼ਬਧ  ਾਲ ਸ਼ਯਸੂ  ਾਸਰੀ  ੂਿੰ  ਪਸ਼ਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ ਅਤ ੇਸਮਰੱਥਾ  ਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ 
ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਾਂ  ੂਿੰ  ਜੋ ਿਤਾ  ਦੇ ਕਾਬੂ 



60 
 

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ  ਚਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਫਸ਼ਰਆ” (ਰਸੂਲ 10:38). 
4.   ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਦਾਸ ਆਗੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਲੱਗ “ਅਿੰਦਰੂ ੀ ਿਾਤੀ” ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸ਼ਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤ ੇਕੀ ਕਰ  ਜਾ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ; ਉਸ  ੂਿੰ  
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਹੀਂ ਸੀ (ਯੂਹਿੰ  ਾ 2:24-25) 

5.   ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ: ਦਾਸ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿੰ ਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ 
ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਯਸ ੂ ੂਿੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਕ ਯਹੂਦਾ ਉਸ ੂਿੰ  ਧੋ ਾ 
ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰਿੰਤੂ ਸ਼ਫਰ ਵੀ ਸ਼ਯਸੂ  ੇ ਉਸ  ੂਿੰ  ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸ਼ਗਆ 
ਸ਼ਦੱਤੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ (ਮੱਤੀ 26:25; ਯੂਹਿੰ  ਾ 13:29; 

17:12) 

6.   ਸ਼ਵਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ: ਦਾਸ ਆਗੂ ਸ਼ਦ  ਪਰਤੀ ਸ਼ਦ  ਦੀ ਸੱਚਾਈ  ੂਿੰ  ਸ਼ਦ ਾਈ  ਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਚਾਰਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸਿੰਤੁਲ  ਸ਼ਵਚ ਬਣਾਏ ਰੱ ਦੇ ਹ । ਸ਼ਯਸੂ  ੇ 
ਅਕਸਰ ਪਰਮੇਿਰ ਦ ੇਰਾਜ ਦ ੇਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। “ਸ਼ਯਸੂ ਸਾਰੀ 
ਗਲੀਲ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਫਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉ ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਸ਼ਵਚ ਉਪਦੇਿ ਸ਼ਦਿੰ ਦਾ 
ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ  ੁਿਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ 
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਂਦਗੀ  ੂਿੰ  ਹਟ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ”(ਮੱਤੀ 4:23). 

7.   ਦੂਰਸ਼ਦਰਿਟ੍ੀ: ਦਾਸ ਆਗੂ, ਅਤੀਤ ਤ ੇਸ਼ਸ ੇ ਪਾਠਾਂ  ੂਿੰ  ਵਰਤਮਾ  ਸਸ਼ਥਤੀ 
ਸ਼ਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸ਼ ਰਣੇ ਦੇ ਪਸ਼ਰਣਾਮ ਦਾ ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਸ਼ਯਸ ੂ ੇ ਆਪਣ ੇਚੇਸ਼ਲਆਂ  ੂਿੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵ ੀ 
ਸ਼ਦੱਤੀ (ਲੂਕਾ 9:44,45; ਮੱਤੀ 24:1-31). 

8.   ਭਿੰਡਾਰੀਪਣ: ਦਾਸ ਆਗੂ ਬੁੱ ਧੀਮਾ  ਭਿੰਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਾ ਲਈ ਸਪਰਸ਼ਪਤ ਹੈ 
ਸ਼ਯਸੂ  ੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਵਚ ਬੁੱ ਧੀਮਾ  ਭਿੰਡਾਰੀ ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਤਿੰ   ਸਾਲ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਵੇਾ ਦੌਰਾ  ਉਹ ਦੁ ੀਆਂ ਸ਼ਵਚ ਬਦਲਾਵ ਸ਼ਲਆਇਆ। ਉਸ ੇ 
ਗਰੀਬਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਦੱਤਾ, ਪਰਿੰਤੂ ਅਮੀਰਾਂ  ੂਿੰ  ਉਸ  ੂਿੰ  ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ਼ਗਆ  ਹੀਂ ਸ਼ਦੱਤੀ 
(ਯੂਹਿੰ  ਾ 13:29; ਲੂਕਾ 8:3; ਮੱਤੀ 26:7-12). 

9.   ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦਾ ਸਿੰ ਕਲਪ: ਦਾਸ ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਵਅਕੀਤਗਤ, ਸ਼ਵਵਸਾਏ ਅਤ ੇ
ਆਤਸ਼ਮਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ  ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਦੇ ਹ । ਸ਼ਯਸੂ  ੇ ਆਪਣਾ 
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ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਸਮਾਂ ਧੀਰਜ  ਾਲ ਆਪਣੇ ਚਸ਼ੇਲਆਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਸ ਾਉਣ, ਸੁਧਾਰ , 

ਅਤੇ ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਦੇਣ ਸ਼ਵਚ ਲਗਾਇਆ (ਮੱਤੀ 10:1;11:1;16:24;20:17). 
10  ਸਮਾਜ ਸ਼ ਰਮਾਣ: ਦਾਸ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਮਲ ਕੇ ਇਕ ਟ੍ੀਮ ਦੀ ਤਰਹਾ ਕਿੰ ਮ 

ਕਰਦੇ ਹ । ਸ਼ਯਸੂ  ੇ ਆਪਣੇ ਚਸ਼ੇਲਆਂ  ੂਿੰ  ਇਕ ਦੂਸਰੇ  ਾਲ ਪਰਮੇ ਕਰ ਾ ਅਤ ੇ
ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਵੇਾ ਕਰ ਾ ਸ਼ਸ ਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਮਤੌ ਅਤੇ ਪ ੁਰਉਥਾ  ਬਾਦ 
ਉਹ ਸ਼ਮਲੇ ਅਤ ੇਪੂਰੇ ਸਿੰ ਸਾਰ ਸ਼ਵਚ ਸਸੁਮਾਚਾਰ ਪਹੁਿੰ ਚਾਉਣ ਦ ੇਉਦੇਿ  ਾਲ 
ਇਕ ਮ  ਹੋਏ (ਯੂਹਿੰ  ਾ 13:14-16; ਮੱਤੀ 28:19, 29; ਰਸਲੂ 2:44-

47). 
ਦਾਸ ਆਗੂ  ੂਿੰ  ਹੋਰ ਸ਼ਕਹੜੇ ਉਦਾਹਰ  ਤੁਹਾਡੇ ਮ  ਸ਼ਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹ ? 

2 ਦਾਸ ਅਗਿਾਈ ਦਾ ਅੁੱ ਜ ਦਾ ਨਿਿਹਾਰਕ ਰ ਪ 

1.   ਸੁਣ ਾ: ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ  ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉ ਹ ਾਂ ਦ ੇਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ, ਪਸਿੰਦ ਅਤੇ 
 ਾਪਸਿੰਦ ਦਾ ਸ਼ਧਆ  ਸ਼ਦਉ, ਸ਼ਕਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉ ਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਦਲਾਂ ਸ਼ਵਚ ਚੋਟ੍ ਪਹੁਿੰ ਚਦੀ ਹੈ। 
ਜੋ ਉਹ ਕਸ਼ਹਿੰਦੇ ਹ  ਅਤੇ ਜੋ  ਹੀਂ ਕਸ਼ਹਿੰਦੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਧਆ  ਸ਼ਦਉਂ। ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  
ਆਸ਼ਗਆ ਦੇਵੋਂ ਸ਼ਕ ਉਹ ਪਰਿ ਾਂ  ੂਿੰ  ਪੁਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਸਝੁਾਅ ਵੀ ਦ ੇਸਕਣ। 
ਪੌਲੁਸ  ੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਕਹਾ “ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਵਚ ਜੋ ਸ਼ਮਹ ਤ ਕਰਦੇ ਹ  ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  
ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝੋ (1ਥੱਸੁਲ ੀਕੀਆਂ 5:12-13). 

2.   ਦਯਾ (ਤਰਸ): ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਦਿੰਦ ੇਹੋ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਅੱਿੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਸ਼ਫਰ 
ਚਾਹੇ ਉ ਹ ਾਂ ਦੇ ਿਬਦ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਗਰਸ਼ਹਣ ਯੋਗ  ਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਸ਼ਕ “ਚੋਟ੍ 
ਪਹੁਿੰ ਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ  ੂਿੰ  ਚੋਟ੍ ਪਹੁਿੰ ਚਾਉਂਦ ੇਹ ” ਜਾਣੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਵੇਂ ਅਤ ੇਕਦੋਂ 
ਮਾਫ ਕਰ ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਚੋਟ੍ ਸ਼ਵਚ ਹ  ਜਾਂ ਦਰਦ ਸ਼ਵਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹ  
ਉ ਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਦਯਾ ਸ਼ਦ ਾਉ। ਅਸ਼ਜਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਵਚ “ਮਜੂੌਦਗੀ ਦੀ 
ਸੇਵਕਾਈ” ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਕ ਜਦ ਉਹ ਿੋਕ ਕਰਦ ੇਹ  ਤਾਂ ਕੇਵਲ  ਾਮੋਿੀ 
ਸ਼ਵਚ ਆਰਾਮ  ਾਲ ਬੈਠਣਾ।  

ਇਸਤਰੀ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹੋਏ ਅਸੀਂ “ਕੁਝ ਕਰ ” ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਭੋਜ  
ਸ਼ਤਆਰ ਕਰ ਾ, ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੀ ਦੇ ਭਾਲ ਕਰ ਾ ਜਾਂ ਘਰ ਸਾਫ ਕਰ ਾ, ਪਰ 
ਅਕਸਰ ਸ਼ਜਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਾਰਥ ਪੂਰਵਕ ਸਾਥ। 
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3.   ਚਿੰਗਾਈ : ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਤਸੁੀਂ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਦ ੇਰਹੇ ਹੋ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  
ਆਤਸ਼ਮਕ, ਮਾ ਸ਼ਸਕ, ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭੌਸ਼ਤਕ ਚਿੰਗਾਈ ਪਾਉਣ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਗਾਈ  ਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰਿੰਤ ੂਅਸੀਂ ਉਸ 
ਮਹਾ  ਵੈਦ  ੂਿੰ  ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚਿੰਗਾਈ ਪਰਦਾ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਸ 
ਤੋਂ ਉ ਹ ਾਂ ਲਈ ਬੇ ਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਭਾਵ ਾਤਮਕ, ਆਤਸ਼ਮਕ 
ਅਤੇ ਮਾ ਸ਼ਸਕ ਤੌਰ ਤ ੇਚੋਟ੍  ਾਏ ਹੋਏ ਹ , ਦਾਸ ਆਗੂ  ੂਿੰ  ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਸ਼ਕ ਉ ਹ ਾਂ ਤੇ ਆਸੀਸ, ਉਤਿਾਹ ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੇ ਵਚ ਾਂ  ੂਿੰ  ਕਹੇ। 

4.   ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਪਰਾਰਥ ਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, 
ਸ਼ ਰਬਲਤਾਈਆਂ ਅਤ ੇਪਾਪਮਈ ਸੁਭਾਅ  ੂਿੰ  ਪਸ਼ਹਚਾਣੋ। ਇਕ ਦਾਸ 
ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ  ਾਤੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤਸੁੀਂ 
ਕੌਣ ਹੋ ਅਤ ੇਸ਼ਕਸ ਦ ੇਹੋ- ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਾਥਸ਼ਮਕਤਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ੍। ਜਦ ਪਰੀਸ਼ ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਦਸੂਸ਼ਰਆਂ ਦੀ 
ਤਾਰੀਫ ਤੋਂ ਫੁਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਮਿੰਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੱਚ  ੂਿੰ  ਸ਼ਿਪਾਉ ਤਾਂ ਸ਼ਕ 
ਤੁਸੀਂ ਅੱਿ ੇਸ਼ਦ ੋ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਆਸ-ਪਾਸ ਬਸ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਰੱ ੋ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਸ਼ਹਮਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਵਚ  ਅਤੇ ਪਸ਼ਵੱਤਰ 
ਆਤਮਾ  ੂਿੰ  ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਵ ੋਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡ ੇਸ਼ਵਵੇਕ  ਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। 

5.   ਉਤਿਾਹ: ਸਵੈਸਵੇਕਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਕਸੇ ਅਸ਼ਜਹੇ ਉਦੇਿ  ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰ  ਲਈ  
ਸ਼ਵਿਵਾਸਯੋਗਤਾ  ਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤ ੇਗੁਣ ਦੇਣ ਸ਼ਵਚ ਮ ਾਉਣਾ 
ਉਸੇ ਕਿੰ ਮ ਲਈ ਰੱ ੇ ਸ਼ਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ  ੂਿੰ  ਮ ਾਉਣ  ਾਲੋਂ ਵੱਧ ਔ ੀ 
ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵੈਸਵੇਕ  ੂਿੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਿਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 
ਇਹ ਪਾਇਆ ਸ਼ਕ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ਾਲ ਪਰਮੇਿਰ ਕੁਝ ਕਿੰ ਮ ਕਰ  ਲਈ 
ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉ ਹ ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪ  ਉ ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੇ ਅਸ਼ਧਕ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ 
ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰ  ਦਾ ਯਤ  ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਸ ੇ ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਬੁਲਾਹਟ੍ ਮਸ਼ਹਸੂਸ 
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰਿੰਤ ੂਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  ਉਸ ਕਿੰਮ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਤਿਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ  ਾਲ ਅਸੀਂ 
ਜਬਰਦਸਤੀ  ਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 
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6    ਸ਼ਵਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ: ਪਰਮਿੇਰ  ੇ ਜੋ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਦਰਿ  ਸ਼ਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ  ੂਿੰ  ਅੱਿੀ ਤਰਹਾਂ 
ਆਪਣੇ ਮ  ਸ਼ਵਚ ਸਪਿਟ੍ ਕਰ ਲਉ। ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਹੋਰ ਸ਼ਮਹ ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, 
ਪਰਿੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਿਾ  ਤੀਜਾ ਸ਼ਮਲੇਗਾ। 
ਉਹ ਦਰਿ  ਤੁਹਾ ੂਿੰ   ਵੇਂ  ਵੇਂ ਰਚ ਾਤਮਕ ਸ਼ਵਚਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ ਰਣਾ ਲੈਣ 
ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

7.   ਦੂਰਸ਼ਦਰਿਟ੍ੀ: ਦਾਸ ਆਗੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸ਼ਸ ੇ ਪਾਠਾਂ  ੂਿੰ  ਆਪਣੀ 
ਵਰਤਮਾ  ਹਲਾਤ ਸ਼ਵਚ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਅੱਿ ੇਸ਼ ਰਣੇ ਲੈ ਸਕੇ। 
ਯਾਕੂਬ 1:5 ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ ਬੁੱ ਧੀ ਮਿੰਗੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ  ਵੀ 
ਸ਼ ਰਣਾ ਲੈਣ ਸ਼ਵਚ ਿਾਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਅਲੱਗ-ਅੱਲਗ  ਜ਼ਰੀਏ ਅਤ ੇਅ ੁਭਵ 
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। “ਜੇ ਸਲਾਹ  ਾ ਸ਼ਮਲੇ ਤਾਂ ਪਰੋਜ  ਰੱੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹ , ਪਰ ਜੇ 
ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹ ” (ਕਹਾਉਤਾਂ 
15:22). 

8.   ਭਿੰਡਾਰੀਪਣ: ਦਾਸ ਆਗੂ  ੂਿੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਪਰਬਿੰ ਧਾਂ  ੂਿੰ  ਬੁੱ ਧੀਮਾ ੀ  ਾਲ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਆਰਸ਼ਥਕ ਪਰਬਿੰ ਧ ਇਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾ ੂਿੰ  ਸ਼ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੋ 
ਦਾ  ਸ਼ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ ਅੱਿੇ ਸ਼ਰਿਤੇ ਸ਼ਵਚ ਆਉ,  ੁਲਕੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਕ ਪਰਬਿੰ ਧ ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਕਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਵੈਸਵੇਕ ਕਿੰ ਮ ਕਰ  ਲਈ ਸ਼ਦਿੰਦ ੇ
ਹ  ਉਸਦੇ ਪਰਤੀ ਿਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੋ। ਸਵੈਸਵੇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤ ੇਤਾਕਤ 
 ੂਿੰ  ਜਾਣ  ਦਾ ਯਤ  ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਭਿੰਡਾਰੀਪਣ ਸ਼ਵਚ ਉਸ ੂਿੰ  ਅੱਿੀ ਤਰਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰ ਸਕਣ। 

9.   ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੰ ਕਲਪ: ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ  ਉ ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ ਰਬਲਤਾਈਆਂ ਅਤੇ 
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਣ  ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾ ਾਂ  ੂਿੰ  ਵਧਾ ਸਕਣ, 

ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਦ ਾਏ, ਸ਼ਸ ਾਏ, ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰੇ। ਸ਼ਸ ਾਉਣ ਸ਼ਵਚ 
ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ- ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਕੀ 
ਅੱਿਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਸ਼ਕਵੇਂ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਸ਼ਕ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ੍  ੂਿੰ  ਪਸ਼ਹਚਾਣੋ। ਸ਼ਸ ਾਉਣ ਅਤ ੇਵਧਾਉਣ 
ਲਈ ਆਪਣੀ  ੁਦ ਦੀ ਇੱਿਾ ਵੀ ਸ਼ਦ ਾਉ, ਸ਼ਫਰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਯੋਗਤਾ 
ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਕਉਂ ਆਏ।   
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10.  ਸਮਾਜ ਸ਼ ਰਮਾਣ: ਇਕ ਦਾਸ ਆਗੂ ਸ਼ਜਸ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਉ ਹ ਾਂ 
ਦੇ ਪਰਤੀ ਬੇਿਰਤ ਪਰੇਮ ਸ਼ਦ ਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਸ਼ ਰਮਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਕ ਦੂਸਰੇ  ੂਿੰ  ਪਰੇਮ ਦੇ ਬਿੰ ਧ  ਸ਼ਵਚ ਬਿੰ ਣਾ, ਪਾਰਦਰਿੀ ਜੀਵ  
ਸ਼ਬਤਾਉਣਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਅ ਿੰ ਦ  ਾਲ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ  ਾਲ ਰਸ਼ਹਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੌ ਕ 
ਤੌਰ ਤੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਇਕ ਦਸੂਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ  ਲਈ ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 
ਅਤੇ  ੁਦ  ਮੂ ਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਦ ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤ ੇਆਪਸ ਸ਼ਵਚ ਮ ੋਰਿੰਜ  ਕਰ ਾ 
ਵੀ  ਾ ਭੁੱ ਲੋ! ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਸ਼ਦਉ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ ਸਮਾਂ 
ਸ਼ਬਤਾਉਣਾ ਅੱਿਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਤੁਰਿੰ ਤ  ਤੀਜਾ  ਾ ਸ਼ਮਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ ਰਾਸ  ਾ ਹੋਵੋ। “ਅਗਵਾਈ ਦਾ 

ਪਰਕਾਿ ” ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤਾਬ ਸ਼ਵਚ ਸਟ੍ੀਫ  ਕਾਵੇ  ੇ ਦਾਸ ਆਗੂ ਦੀ ਤੁਲ ਾ ਚੀ ੀ 
ਬਾਂਸ ਦਰ ਤ  ਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰਿੰਤ ੂਚਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉਪਰ ਕੁਝ  ਹੀਂ ਦੇ  
ਪਾਉਂਦ।ੇ ਉ ਹ ਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਵਚ ਭੂਮੀ ਦ ੇਅਿੰਦਰ ਉਸਦੀ ਜੜਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ-ਸ਼ਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਕੁਝ  ਹੀਂ ਸ਼ਦ ਦਾ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਿੰਮ 
ਕਰਦੇ ਰਸ਼ਹਿੰ ਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਸ਼ਵਚ ਚੀ ੀ ਬਾਂਸ ਦਰ ਤ 80 ਫੁੱ ਟ੍ ਉੱਚਾ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਯਾਦ ਕਰੋ: 
 ਮਰਕੁਸ 10:45- ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਮ ੱੁ  ਦਾ ਪੱੁਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਸ਼ਹਲ ਕਰਾਉਣ  ਹੀਂ 
ਸਗੋਂ ਟ੍ਸ਼ਹਲ ਕਰ  ਅਤੇ ਬਹੁਸ਼ਤਆਂ ਦ ੇਲਈ ਸ਼ ਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰ   ੂਿੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਾ  ਦਣੇ ਆਇਆ। 

 ਮੱਤੀ 25:40- ਪਾਤਿਾਹ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸਤ ਆ ਦਾ ਹਾਂ ਭਈ 
ਜਦ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਇ ਹ ਾਂ ਸਭ ਾਂ ਤੋਂ ਿੋਟ੍ੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਇਕ  ਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 
ਮੇਰੇ  ਾਲ ਕੀਤਾ। 

ਮੁਖ ਸੁੱ ਚਾਈ: 
ਦਾਸ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਇਕ ਦਾਸ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਦ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਦਣੇਾ 
ਚੁਣਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤੀਨਕਿਆ: 
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1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  ਦਾਸ ਆਗੂ ਮਿੰ ਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਕਉਂ ਜਾਂ ਸ਼ਕਉਂ  ਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਕੀ ਆਸਾ  ਹੈ- ਦਾਸ ਬਣ ਾ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਾ। 
2. ਦਾਸ ਆਗੂ ਦੇ ਸ਼ਕਹੜੇ ਸ਼ਸਧਾਂਤ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਚੁਣੌਤੀਪੂਰ  ਅਤੇ ਸ਼ਕਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾ  
ਲੱਗੇ? 

3. ਕੀ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਅਸ਼ਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਦਾਸ ਆਗੂ ਕੁਝ ਸਿੰ ਸਸ਼ਕਰਤੀ ਸ਼ਵਚ ਅੱਿੀ ਤਰਹਾਂ ਕਿੰ ਮ 
 ਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?   

ਅਨਧਕ ਅਨਧਐਨ ਲਈ: 
ਸਰਵੈਂਟ੍ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਈ ਰਾਬਰਟ੍ ਗਰੀ ਲੇਫ (ਗਰੀ ਲੇਫ, 1977) 

ਇ ਸ਼ਸਘਤਸ ਆ  ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਈ ਲਰੀ ਸਪੀਅਰਜ਼ (ਸਪੀਅਰਜ਼, 1998) 

ਲੀਸ਼ਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੀ ਹਾਰਟ੍ ਬਾਈ ਜੈਕ ਕਾਹਲ (ਕਾਹਲ ਐਡਂ ਦੋ ੇਲ , 2004) 
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ਅਨਧਆਏ 7: ਕੀਮਤਾਂ, ਪਿਾਥਨਮਕਤਾਿਾਂ, ਸੂੰ ਤੁਲਨ 

ਮੱਤੀ 25:14-30 ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਯਸੂ ਦਾ, ਤਸ਼ੋੜਆ ਦਾ ਸ਼ਦਰਿਟ੍ਾਂਤ ਹਮਿੇਾ  ਾਲ ਮ ੂੈਿੰ  ਥੋੜਹਾ 
ਭੈਭੀਤ ਕਰ  ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਮੈ ੂਿੰ  ਜੋ ਪਰਸ਼ਤਭਾਵਾਂ ਸ਼ਦੱਤੀਆਂ ਹ  ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ਹਚਾਣ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। ਪਰਿੰਤੂ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ 
ਸ਼ਦਰਿਟ੍ਾਂਤ ਪੜਹਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿ  ਮੈ ੂਿੰ  ਭੈਭੀਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, “ਪਰਮੇਿਰ, 

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਸ਼ਜਹੀ ਸਸ਼ੇਵਕਾ  ਹੀਂ ਬਣ ਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ 
ਪਰਸ਼ਤਭਾ  ੂਿੰ  ਦਬਾ ਸ਼ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਜੀਵ  ਦ ੇਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ 
ਕੁਝ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸ  ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰਿੰਤ ੂਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਸਥੁਲ ਹੋ 
ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹ  ਅਤੇ ਵਰਦਾ  ਜੋ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਮ ੂੈਿੰ  ਸ਼ਦੱਤ ੇਸ  ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ  ੋਜ 
ਅਤੇ ਸਥਾਪ ਾ  ਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਸ਼ਵਚ ਉਹ ਜੀਵ  ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ 
ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹਸਸੂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਮ ੂੈਿੰ  ਪਰਸ਼ੇਰਤ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਸ਼ਕ 
ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ ਅਤ ੇਉ ਹ ਾਂ ਸ਼ਪਿੇ ਰਸ਼ਹ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਫਰ ਤੋਂ ਅਪ ਾਵਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਉਹ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਫਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੋੜੇ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹ  ਜੋ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  
ਸ਼ਦੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਤਸੁੀਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਵਸਤਾਰ ਲਈ ਉਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ? ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਵਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਸ਼ਹਸੂਸ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰੋਜ਼ਾ ਾ ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕਰ  ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ 
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ਕਰ ਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਅੱ ਾਂ ਦੇ ਣ ਲਈ  ੁਲੀ ਰਹੇ ਸ਼ਕ 
ਪਰਮੇਿਰ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰ ਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਸਮਾਂ, ਪਰਥਸ਼ਮਕਤਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਸਿੰ ਤੁਲ  ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ  ੋਜਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਹੈ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ 
ਸ਼ਦਰਿਟ੍ੀਕੋਣ ਸ਼ਵਚ ਕੀ ਸਚਮੁਚ ਬਹੁਮੁੱ ਲ ਹੈ? 

1. ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਅਸ਼ਧਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਪੂਰਾ 
 ੁਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹ ? ਸ਼ਤਿੰ  ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਲ ੋ ਪਰਿੰਤ ੂਜਸ਼ਟ੍ਲ ਅਤ ੇ ਕਲੀ  ਾ 
ਬਣਾਉ। ਸ਼ਜਆਦਾ  ਾ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ ਤੋਂ ਪੁਿ ੋਸ਼ਕ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹ  ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ  ਾਲ ਇਮਾ ਦਾਰ ਰਹੋ। ਇਹ 
ਸ਼ਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਕ ਰਸੀਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਸ਼ਹਰਦ ੇ
ਸ਼ਵਚਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ  ਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਥੋਂ ਿਰੂੁ ਕਰ ਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ ਬੁੱ ਧੀ, ਸ਼ਗਆ  ਅਤੇ ਸਪਿਟ੍ਤਾ ਮਿੰਗੋ। ਸ਼ਚਿੰ ਤਾ  ਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  
ਪਸ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਵਚ  ਹੀਂ ਸ਼ਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਰੁਕਾਵਟ੍ ਪਹੁਿੰ ਚਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਇਕ ਵਾਰ ਦ ੇਯਤ  ਸ਼ਵਚ ਇਸ  ੂਿੰ  ਪੂਰਾ  ਾ ਕਰੋ, ਪਰਿੰਤੂ ਇਸ  ੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਵਚ 
ਰੱ ੋ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ  ੂਿੰ  ਦੁਹਰਾ ਸਕੋ, ਸਪਿਟ੍ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ  ੂਿੰ  
ਸਰਲ ਕਰੋ। ਅਿੰਤ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕੀਮਤਾਂ ਸਰਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ 
ਸ਼ਕਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸ਼ਤਅਸ਼ਧਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣ  ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰ  ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿ ਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 
ਪਾਇਆ: 

o ਪਰਮੇਿਰ ਅਤ ੇਪਸ਼ਰਵਾਰ  ਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿੰਬਿੰ ਧ 

o ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ  ੂਿੰ  ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਦੇਣਾ- ਪਰੇਮ, ਸ਼ਸਸ਼ ਆ, ਉਤਿਾਹ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਕਰਪਾ 
ਸ਼ਵਚ  ਵਧਾਉਣਾ 

o ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਉਦੇਿ  ਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰ ਮ 

o ਇਮਾ ਦਾਰੀ, ਅ ਿੰਡਤਾ, ਸ਼ ਆ,ਂ ਸ਼ ਮਰਤਾ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਕਰ  ਸ਼ਵਚ 
ਸੁਤਿੰ ਤਰਤਾ 
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ਆਪਣੀ ਕੀਮਤਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਕਉਂ ਸ਼ਲ ੀਏ? ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸ਼ਭਸ਼ਵਆਕਤ ਕਰ ਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ ਰਣੇ ਸ਼ਵਚ ਅਤ ੇ ਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਸ਼ਦ  ਦ ੇਸ਼ਵਵਹਾਰ  ੂਿੰ  ਕਰ  
ਸ਼ਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 
2. ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਥਨਮਕਤਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਉਸਦਾ ਨਨਰਿਾਹ ਕਰਨਾ 

ਅਸ਼ਧਕ ਪਸ਼ਰਪੱਕ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵ  ਦੀਆਂ ਪਿੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  
ਪਰਥਸ਼ਮਕਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹ : ਪਰਮੇਿਰ, ਜੀਵ ਸਾਥੀ, ਬੱਚ,ੇ ਕਿੰਮ ਅਤ ੇਕਲੀਸ਼ਸਯਾ। 
ਸ਼ਵਸ਼ਿਸਟ੍ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ, ਦੂਸਰੀ ਪਰਥਸ਼ਮਕਤਾਵਾਂ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਦੂਸਰੇ ਪਸ਼ਰਵਾਸ਼ਰਕ ਮੈਂਬਰ, 

ਸ਼ਮੱਤਰ,  ੁਦ, ਸੌਂਕ, ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਆਸ਼ਦ ਉਸ ਸੂਚੀ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਪਿੇ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਿੰਤੂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੋਟ੍ੀਆਂ ਪਸ਼ਰਸਸ਼ਥਤੀਆਂ ਹੋਣ ਸ਼ਜਵੇਂ ਿੋਟ੍ ੇਅਤ ੇਸ਼ਵਕਲਾਂਗ ਬੱਚੇ 
ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਪਤਾ ਜੋ ਸ਼ਕ ਜੀਵ  ਦੇ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉੱ ਤੀ 
ਕਰੇਗੀ। 

ਪਸ਼ਹਲਾ:- ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਕ ਪਰਮਿੇਰ ਮੇਰੀ ਪਸ਼ਹਲੀ ਪਰਥਸ਼ਮਕਤਾ ਹੈ? 

ਉ ਹ ਾਂ ਦੇ  ਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਮੇਰੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਪਸ਼ਹਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 
ਇਹ  ਹੀਂ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਸ਼ਜਿੰਮਵੇਾਰੀਆ ਂ ੂਿੰ  ਸ਼ਪਿੇ ਿੱਡਦੀ ਹਾਂ! ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ
ਪਰਤੀਸ਼ਦ  ਦੇ ਅਸ਼ਧਕ ਸਮੇਂ ਸ਼ਵਚ ਪਰਾਰਥ ਾ ਦੀਆਂ  ਜ਼ਦੀਕੀਆ ਂਸ਼ਵਚ ਸ਼ਬਤਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, 
ਪਰਿੰਤੂ ਮੈਂ ਪਰਤੀਸ਼ਦ  ਉਸਦੀ ਇੱਿਾ ਦੀ  ੋਜ ਸ਼ਵਚ ਰਸ਼ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਵਚ ਾਂ  ੂਿੰ  
ਮਿੰ  ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਸ਼ਜਆਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ਜਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਰਭਾਵਿਾਲੀ ਰੂਪ  ਾਲ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੀ ਦੇ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਿੰ  ੇਪ ਸ਼ਵਚ ਮਿੰ  
ਲਉ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੋ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਗਣ ਅੱਗੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਉਸੇ  ੂਿੰ  ਪਰਸਿੰ   ਕਰ  ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 

ਦੂਸਰਾ:- ਅਗਲਾ ਸਥਾ  ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਸਾਥੀ ਦਾ ਹੈ। ਉ ਹ ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਜਿੰਮਵੇਾਰੀ 
ਜੀਵ ਭਰ ਹੈ ਅਤ ੇਪਰਮੇਿਰ ਵੱਲੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਣ ਦ ੇਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਵੀਹ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਥੋੜਹਾ ਘੱਟ੍ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਸੂਰੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਸਥਾ  ਸ਼ਵਚ ਹੁਿੰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਉ ਹ ਾਂ 
ਦੇ  ਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਤ ਾਉਪੂਰ  ਹੁਿੰ ਦਾ ਸ਼ਜਸ  ੂਿੰ  ਉਹ ਸਸ਼ਹਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸ਼ਵਚ  ਹੀਂ ਹੈ। 

ਤੀਸਰਾ:- ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ  ਾਤ ੇਮੇਰਾ ਉਦਿੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਆਤਸ਼ਮਕ, ਆਰਸ਼ਥਕ, 

ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦਾਰਿਸ਼ ਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੁਤਿੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜਵਾ  ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 
ਜੋ ਪਰਮੇਿਰ  ੂਿੰ  ਪਰੇਮ ਕਰ  ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ । “ਹੇ ਸ਼ਪਤਾਓ, ਤਸੁੀਂ ਆਪਸ਼ਣਆਂ 
ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਧ  ਾ ਭੜਕਾਓ ਸਗੋਂ ਪਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਅਰ ਮੱਤ ਦ ੇਕੇ ਓਹ ਾਂ ਦੀ 
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ਪਾਲ ਾ ਕਰੋ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:4). ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੇਤ ੂਸ਼ਚਿੰ  ਹ   ਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈ ੂਿੰ  ਮੇਰੇ ਅਸ਼ਧਕਾਰ 
 ੂਿੰ  ਦੇਣ ਸ਼ਵਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ  ਾ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਿ ੇਪਾਲਣ ਪੋਿਣ ਦ ੇਗੁਣ (ਜਾਂ 
ਉਸਦੀ ਘਟ੍ੀ ) ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ। ਉ ਹ ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਵਅਕਤੀਤਵ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਸਮਾ ਤਾ ਸ਼ਵਚ ਬਣ ੇਹ , ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ ਰਸ਼ਣਆਂ  ੂਿੰ   ੁਦ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹ , ਆਪਣੀ ਪਰਥਸ਼ਮਕਤਾਵਾਂ  ੂਿੰ   ੁਦ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹ  ਅਤੇ ਪਰਾਰਥ ਾਪੂਰਵਕ 
ਆਪਣਾ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਪਤਾ  ਾਲ ਸਥਾਸ਼ਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ , ਕੇਵਲ ਇਕ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  
ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। 

 ਚੌਥੀ ਅਤ ੇਪਿੰਜਵੀਂ:- ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿੰਮ ਅਤੇ ਕਲੀਸ਼ਸਯਾ ਦਾ 
“ਸਿੰਤੁਲ ” ਪਰਾਥਸ਼ਮਕ ਹ । ਸ਼ਵਿੇਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੂਸ਼ਮਕਾ ਅਤ ੇਸ਼ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤ ੇ
ਸ਼ ਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਰਫ ਕਲੀਸ਼ਸਯਾ ਦੀ ਪਰਾਥਸ਼ਮਕਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 
ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਿੰਮ ਦੀ ਪਰਾਥਸ਼ਮਕਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਕਲੀਸ਼ਸਯਾ  ੂਿੰ  ਸਮਝਾਉਣ  ਾਲ ਮੈਂ 
ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਸਾ ੂਿੰ  ਇਕੱਠੇ ਸਿੰਗਤੀ (ਮੁਲਾਕਾਤ)  ੂਿੰ  ਅਣਦੇ ਾ  ਹੀਂ ਕਰ ਾ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਸਾ ੂਿੰ  ਉਸ ਸੁਮਦਾਏ  ਾਲ ਰਸ਼ਹਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ 
ਸਾਡ ੇਸ਼ਵਿਵਾਸ  ੂਿੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹ  (ਇਬਰਾ ੀਆਂ 10:25) ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਸ਼ਵਚ 
ਸਾਡਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪਰੇਮ ਸਾਡਾ ਿਸ਼ਗਰਦੀ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਇਹ ਸਾਡ ੇਕਿੰ ਮ 
ਦੀ ਸ਼ਵਿਿੇਤਾ ਦ ੇਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਹੈ (ਯੂਹਿੰ  ਾ 13:35; 1ਪਤਰਸ 2:18; ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 3:23).  

ਸਾਡ ੇਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਕਈ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਜਹੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹ  ਜਦ ਸਾ ੂਿੰ  ਹਲਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸ਼ਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ  ਾਲ 
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰਿੰਤੂ ਿੁਰਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਾਥਸ਼ਮਕਤਾ  ੂਿੰ  
ਸਥਾਸ਼ਪਤ ਕਰ  ਲਈ ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਮਾਰਗਦਰਿ  ਹੈ। 

 ਸਭ ਤੋਂ ਕਸ਼ਠ  ਪਰਿ  ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਜਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਾਥਸ਼ਮਕਤਾਵਾਂ ਤ ੇਪਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਦ  ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ 
ਵਰਦਾ  ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾ ੂਿੰ  ਇਹ ਸ਼ਦ  ਦੁਬਾਰਾ  ਹੀਂ ਸ਼ਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ  ੂਿੰ   ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉ ਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਮਹੱਤਵ ਰੱ ਦਾ ਹੈ (ਜ਼ਬੂਰ 90:12) 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤਾਬਾਂ ਸ਼ਲ ੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹ  ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੰਤੁਲ  ਦੀਆਂ 
 ੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਦਿੰਦੀਆ ਂਹ  ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿੰ ਮ ਹ  ਸ਼ਜਹੜੇ ਕਾਗਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸ਼ ਕ 
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ਯਿੰਤਰ, ਅਤੇ ਕਿੰ ਸ਼ਪਊੂਟ੍ਰ ਸਾਫਟ੍ਵੇਅਰ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਿਿੱੇਗ ਹ  ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਸਮੇਂ  ੂਿੰ  ਕੁਿਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ਵਵਸਸ਼ਥਤ ਕਰ  ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ , 

ਪਰ ਅਿੰਤ ਸ਼ਵਚ ਮੈ ੂਿੰ  ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਕ ਇਕਮਤਾਰ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹ : ਕੁਝ 
ਬੁਸ਼ ਆਦੀ ਸ਼ਸਧਾਂਤ, ਇਕ ਕੈਲੇਂਡਰ, ਇਕ  ੋਟ੍ਪੈਡ, ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਹਰਦਾ ਜੋ 
ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ  ਾਲ ਇਕਾਗਰ ਰਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ।  
1. ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਵਚ ਸਭ  ਾ-ਸਮਝੌਤੇਯੋਗ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 

ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ੂਿੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸਧਾਰ  ਚਾਰਟ੍ ਜਾਂ 
ਕਲਿੰ ਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।  ਾਣਾ, ਭੋਜ  ਕਰ ਾ, ਸੋਣਾ, ਕਿੰਮ ਕਰ ਾ, 
ਕਸਰਤ ਕਰ ਾ ਆਤਸ਼ਮਕ ਸਮਾਂ, ਕਲੀਸ਼ਸਯਾ ਦ ੇਕਿੰ ਮ, ਪਰਤੀਸ਼ਦ  
ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਵਚ ਘਰ ਦ ੇਕਿੰ ਮ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ  ੂਿੰ   ਰੀਦਣਾ, ਅਤੇ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਤਾਸ਼ਹਕ ਅਤ ੇਮਾਸ਼ਸਕ ਸ਼ ਰਸ਼ਣਆਂ  ੂਿੰ  ਿਾਮਲ ਕਰੋ। 
ਜੇਕਰ ਸਿੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਦ   ੂਿੰ  ਆਪਣ ੇਪਸ਼ਰਵਾਰ  ਾਲ 
ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਦ  ਲਈ ਸੁਰੱਸ਼ ਅਤ ਰੱ ੋ। ਜੋ  ਾਲੀ ਸਥਾ  ਤੁਸੀਂ 
ਿੱਡੇ ਉਹ “ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਾਂ” ਲਈ ਹ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡ ੇ ਾਲ 
ਉ ਹ ਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ ਕੁਝ ਕਿੰ ਮ ਕਰ  ਲਈ ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਤੁਸੀਂ “ਸੋਣ” ਦਾ ਸ਼ ਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸ਼ਸਆ  ਹੀਂ ਹੈ 
ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ੋਸ਼ਕ ਇਹ ਕਿੰਮ ਤੁਹਾਡੇ  ਾਲੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਵਚ ਉਸ 
ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  

2. ਸ਼ਫਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਚ ਾਤਮਕ ਯੋਜ ਾਵਾਂ ਸ਼ਵਚ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ 
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਘਰ ਦ ੇਕਿੰ ਮ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ  ੂਿੰ  ਘੱਟ੍ ਕਰ 
ਸਕੋ। ਕੁਝ ਸ਼ਸਧਾਂਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਸ਼ਹਿੰਦੇ ਹ  ਸ਼ਕ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਮ 
ਕਰ  ਲਈ ਸ਼ ਰਧਾਸ਼ਰਤ ਕਰਦ ੇਹੋ ਉਹ ਉ ਹ ਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਗਆ  ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ਵਚ 
ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ  ਰਚ, ਸ਼ ਕਲ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ 
ਪਸ਼ਰਵਾਸ਼ਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਕਿੰ ਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ? ਸ਼ਕਹੜੇ ਕਿੰ ਮਾਂ  ੂਿੰ  
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਰਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ  ਾਰਜ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਭ 
ਕੋਲ “ਸਰਬੋਤਮ ਸਮਾਂ” ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਤਅਸ਼ਧਕ ਕੁਿਲਤਾ 
 ਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਕੁਝ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੇਵੇਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
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ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਦ  ਸ਼ਵਚ ਬਾਦ ਸ਼ਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ  ੂਿੰ  
ਆਉਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ਹਚਾਣੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ਧਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਹੈ 
ਅਤੇ ਗਿੰ ਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਚੁਣੋ ਸ਼ਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾ  ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਪਸ਼ਹਚਾਣ ੋਸ਼ਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਦ  ਭਰ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਕਹੜਾ ਸਮਾਂ “ਬਰਬਾਦ” ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ- ਆਯੋਜ  ਸ਼ਵਚ 
ਘਟ੍ੀ, ਰੁਕਾਵਟ੍ ਪਾਉਣਾ, ਕਸ਼ਠ ਾਈ, ਟ੍ਾਲ-ਮਟ੍ੋਲ, ਅਤੇ ਯੋਜ ਾ ਬਣਾਉਣ ਸ਼ਵਚ 
ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ। 

3. ਇਸ ਅਸ਼ਭਆਸ  ੂਿੰ  ਕਰ  ਦਾ ਉਦੇਿ “ਜਸ਼ਟ੍ਲ ਪਰਿੰਤੂ ਅਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੀਂ” ਕਿੰਮਾਂ 
ਲਈ  ਾਲੀ ਸਥਾ   ੂਿੰ  ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਸ਼ ਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ 
ਮੁਲਤਵੀ ਕਿੰ ਮਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਧਆ  ਦੇਈਏ,ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕਤਾਬਾਂ  ੂਿੰ  ਪੜਹ ਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ 
 ੂਿੰ  ਭੋਜ  ਸ਼ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਜਗਹਾ  ੂਿੰ  ਸਾਫ ਕਰ ਾ, ਸ਼ਮੱਤਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ  ਾਲ ਕੋਫੀ 
ਪੀਣਾ। ਗਿੰ ਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਚੁਣ ੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਸ ਤਰਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇ“ ਾਲੀ ਜਗਹਾ” ਦੇ 
ਸਮੇਂ  ੂਿੰ  ਬਤੀਤ ਕਰਦ ੇਹੋ।  ਵੀਆ ਂਸ਼ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ  ੂਿੰ  ਪਰਾਰਥ ਾਪੂਰਵਕ ਗਰਸ਼ਹਣ 
ਕਰ ਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰ  ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ  ੂਿੰ  ਸਮਝਾਉ। 

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਉਦੇਿ  ਾਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ (1ਕੁਸ਼ਰਿੰਥੀਆਂ 9:24-27). 
3.   ਸੂੰ ਤੁਲਨ ਕੂੰ ਮ 

ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਸ਼ਠ  ਮੁੱ ਦਾ ਜੋ ਮਸ਼ਹਲਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹ  ਉਹ ਹੈ 
ਸਿੰ ਤੁਲ  ਜੀਵ  ਜੀਉਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਾ, ਘਰ ਅਤੇ ਕਲੀਸ਼ਸਯਾ ਸ਼ਦੱਤੀਆਂ 
ਸ਼ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ ੂਿੰ  ਸਿੰ ਭਾਲ ਾ-ਇ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ   ਅੱਿੀ  ਤਰਹਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾ ਦਾਰੀ  ਾਲ ਕਰ , ਸਭ 
 ੂਿੰ   ੁਿ ਰੱ ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰ ਾ। ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ  ਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜੀਵ  ਆਸਾ  
ਅਤੇ ਸਿੰ ਤੁਲ  ਹੋ ਸ਼ਗਆ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਅਸ਼ਹਸਾਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿੰ ਮ  ਹੀਂ ਸੀ 
ਅਤੇ  ਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਕ ਦਸੂਸ਼ਰਆਂ  ੂਿੰ   ੁਿ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਿਰ 
 ਾਲ ਉ ਾਂ ਦ ੇਸਿੰਬਿੰ ਧ ਸ਼ਵਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਿਾ ਭੋਜ , ਇਕ ਸ਼ਪਆਰਾ ਘਰ, ਸੁਸ਼ਵਧਾਵਾਂ, 
ਉਤਿਾਹ, ਸ਼ਗਆ  ਅਤ ੇਆਸ ਪਰਦਾ  ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਿੰਤੂ ਮੈਂ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ   ੁਿ  ਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿੰਤੁਲ  ਤਦ ਆਇਆ ਜਦ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ 
ਇਕ ਅੱਿਾ ਜੀਵ  ਸ਼ਜਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣ ੇਲਈ ਜਾਂ ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ ਲਈ  ਹੀਂ ਪਰਿੰਤ ੂ
ਪਰਮੇਿਰ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਇਕ ਕਲੀਸ਼ਸਯਾਈ ਪਰਾਰਥ ਾ ਸਭਾ ਜਾਂ 
ਇਕ “ਸਿੰਬਿੰ ਧ-ਉਸਾਰੂ” ਸਭਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬਟੇ੍ੇ ਦੀ ਫੁੱ ਟ੍ਬਾਲ  ੇਡ ਲਈ ਮੌਜੂਦ 
ਰਸ਼ਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਾ; ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ ਇਕ ਰਾਤ ਪਸ਼ਹਲਾਂ 
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ਭੋਜ  ਸ਼ਤਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿੰ ਮ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸ਼ਦ  ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤ ੇ
ਦੇਰ ਤਕ ਕਿੰਮ ਕਰ  ਦੀ ਜਗਹਾ ਇਕ ਬਾਈਬਲ ਅਸ਼ਧਐ   ੂਿੰ  ਆਯੋਸ਼ਜਤ ਕਰਾਂ। ਹਰੇਕ 
ਸ਼ਦ  ਇਕ ਸਿੰਤਸ਼ੁਲ  ਕਿੰਮ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰਾਰਥ ਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਸੀ ਕਿੰ ਮ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ 
ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣਤੌੀ ਭਰੇ ਮਾਰਗ ਹੁਿੰ ਦੇ ਸ , ਲੇਸ਼ਕ  ਅਿੰਤ ਸ਼ਵਚ ਇਮਾ ਦਾਰੀ 
 ਾਲ ਮੈਂ ਕਸ਼ਹ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਿਵਾਸਯੋਗਤਾ  ਾਲ ਮੇਰੀ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਸ਼ਬ ਾਂ ਪਿਤਾਵੇ ਦ।ੇ 

ਕੀ ਕੁਝ ਅਸ਼ਜਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸ਼ਜਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਸ਼ਬਲਕੁਲ: ਮੈਂ ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਸ਼ਕ 
ਜਦ ਮੈਂ ਤ ਾਉ ਸ਼ਵਚ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹਾਂ, ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ  ਾਲ  ਰਾਜ਼ ਰਸ਼ਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 
ਮੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਾਲ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਚਾਰ ਸ਼ਫਰ ਵੀ ਦੜੌਦ ੇਰਸ਼ਹਿੰਦੇ ਸ  ਜਦ ਮੈਂ ਸੌਣ ਦੀ 
ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਲਈ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਾਥਸ਼ਮਕਤਾਵਾਂ ਸੇਧ 
ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ । ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਕ ਪਰਤੀਸ਼ਬਿੰਬ, ਪਿਚਾਤਾਪ ਅਤੇ ਪੁ ਰ-ਮੇਲ 
ਲਈ ਸਾਂਤ ਸਥਾ   ੂਿੰ   ੋਜਣ ਦਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਸੀ। “ਪਰਮੇਿਰ, ਤਸੁੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਦ  ਸ਼ਵਚ 
24 ਘਿੰ ਟ੍ੇ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ  ਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਅਸ਼ਜਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 
ਸ਼ਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈ ੂਿੰ  ਕਰ  ਲਈ  ਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  
ਗੱਲ ਕਰ  ਲਈ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜੀਵ  ਸਿੰਤੁਲ   ਹੀਂ ਸੀ, ਮੁ  ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਮੈਂ “ਅਸ਼ਤ 
ਜ਼ਰੂਰੀ” ਅਤੇ “ਮਹੱਤਵਹੀ ” ਗੱਲਾਂ  ੂਿੰ  ਮੇਰੀ ਪਰਥਸ਼ਮਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਧਕ 
ਮਹੱਤਵ ਸ਼ਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਸਿੰਤੁਲ   ੂਿੰ   ੋਜਣ ਸ਼ਵਚ ਸਿੰਘਰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 

ਸ਼ਦ  ਸ਼ਵਚ ਹਰ ਘਿੰਟ੍ੇ ਤੋਂ ਅਸ਼ਧਕ ਕਿੰਮ ਸੂਚੀ  ੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 

ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰ ਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਕਸ ਤਰਹਾਂ 
ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰ  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਪਰਾਰਥ ਾਪੂਰਵਕ ਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ 
ਮਿੰਗੋ। ਸ਼ਯਸੂ ਕਸ਼ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਹੌਲਾ ਅਤੇ ਮਰੇਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੈ” 

(ਮੱਤੀ 11:30). ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਤੁਹਾਡ ੇਸਸ਼ਹਣ ਤੋਂ ਸ਼ਜਆਦਾ 
ਭਾਰੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਕਰ  ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ 
ਸ਼ਜਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸ਼ਲਆ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਤੁਰਿੰਤ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਰਵਾਸ਼ਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿਵਾਸਯੋਗ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਉਹ ਇਕ  ਵੀਂ ਸਚੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ । ਕੀ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਾਣ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਿਮਣ  ਾਲ ਇਕ ਆਤਸ਼ਮਕ ਯੱੁਧ ਭੂਮੀ ਸ਼ਵਚ ਹੋ? ਕੀ 
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ਜਸਦੇ ਲਈ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਕਦੀ  ਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? 
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ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿਰ ਹੀ ਉਸ ਪਰਿ  ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ ; ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਪੱੁਿਣ ਦ ੇਇਿੰਤਜਾਰ ਸ਼ਵਚ ਹ । 

“ਇਹ ਉਹ ਕਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਿਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸਦੀ ਸ਼ਗਣਤੀ ਹੁਿੰ ਦੀ 
ਹੈ,  ਾ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦ ੇਲਈ ਕੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ”(ਚਮੈਬਰਸ,1992, ਪਿੰ ਾ, ਅਗਸਤ 30) 

ਯਾਦ ਕਰੋ: 
 ਜ਼ਬੂਰ 90:12-ਸਾ ੂਿੰ  ਸਾਡ ੇਸ਼ਦ  ਸ਼ਗਣ  ਐਉਂ ਸ਼ਸ ਲਾ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ 
ਮ  ਪਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। 

 ਕਹਾਉਤਾਂ 24:3,4- ਬੁੱ ਧ  ਾਲ ਘਰ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝ  ਾਲ ਉਹ ਸਸ਼ਥਰ 
ਰਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਗਆ  ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦ ੇਅਣਮੁੱ ਲ ਅਤੇ ਮ  
ਭਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ  ਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਹ । 

ਮੁਖ ਸੁੱ ਚਾਈ 

ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਵਚ  ਦ ੇਅ ੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱ ਲਾਂ  ੂਿੰ  ਜਾਣ ਾ ਅਤ ੇਸਾਡੀਆਂ ਪਰਾਥਸ਼ਮਕਤਾਵਾਂ 
 ੂਿੰ  ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਸਚੋ ਦੇ ਅ ੁਸਾਰ ਇਕ 
ਸਿੰਤੁਲ  ਜੀਵ  ਜੀਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤੀਨਕਿਆ 

1.   ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਵਰਤਮਾ  ਕੀਮਤਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਲ ੋ ਅਤੇ ਇਸ  ੂਿੰ  ਪਰਤੱ  ਸਥਾ  ਤ ੇਰੱ ੋ 
ਸ਼ਜਥੇ ਤਸੁੀਂ ਇਸ  ੂਿੰ  ਪਰਤੀਸ਼ਦ  ਦੇ  ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। 
 
 
 

2.   ਕੀ ਉਹ ਵਰਦਾ  ਅਤ ੇਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈ  ਸ਼ਵਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਪਰਿੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ  ਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ਜਹਾ ਕਰ  ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧ  ਦੀ ਘਾਟ੍ ਸੀ। ਜੇਕਰ 
ਅਸ਼ਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਦਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ(ਪਰਾਰਥ ਾ ਦੇ  ਾਲ ਿੁਰੂ 
ਕਰੋ) ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ  ੁਲ ਸਕਣ। 
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3.   ਉ ਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ  ੂਿੰ  ਪਸ਼ਹਚਾਣੋ ਸ਼ਜਸਦਾ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਕਰ ਾ ਦਾ ਪਿਤਾਵਾ ਹੈ ਉਹ 
ਸਾਰੇ ਸ਼ ਰਸ਼ਣਆ  ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸ਼ਕ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟ੍ ਾ ਹ । ਯੋਜ ਾਵਾਂ ਤੇ 
ਪਰਾਰਥ ਾਪੂਰਵਕ ਕਿੰਮ ਕਰ ਾ ਆਰਿੰਭ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਚੂੀ ਦ ੇਦੂਸਰੇ ਸ਼ ਰਸ਼ਣਆਂ 
 ੂਿੰ  “ਿੱਡ ਸਕੋ”। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸੁੀਂ ਸ਼ਕਸੇ  ੂਿੰ   ੋਜ ਸਕੋ ਜੋ ਤਹੁਾਡੇ ਸਥਾ   ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰ 
ਸਕੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ  ਾਲ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ  ਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ੀ ਪਵੇ ਸ਼ਜਸ ੂਿੰ  ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਦੱਤਾ ਅਤ ੇਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ 
ਇਕ ਅਿੰਤ ਕਰ  ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰ ਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮਿੇਰ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਦਸੂਰਾ ਕੋਈ 
ਰਚ ਾਤਮਕ ਉੱਤਰ ਦਵੇੇ। ਪਸ਼ਹਚਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਰਆ  ੂਿੰ  ਿੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਾਰਥ ਾ 
ਕਰੋ! 
 
 
 
 
 
 

ਅਨਧਕ ਅਨਧਐਨ ਲਈ: 
ਮਾਰਸ਼ਜ  ਬਾਈ ਸ਼ਰਚਰਡ ਸਵ ੇਸ ੋ (ਸਵੇ ਸ ੋ ਐਡਂ ਸਵੇ ਸੋ , 2002) 

ਦੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਲਾਈਫ਼ ਬਾਈ ਅਲਣ ਲੋਯ ਮਕਸ਼ਗਿੰ ਸ਼ ਸ (ਮਕਸ਼ਗਿੰ ਸ਼ ਸ, 1997) 

ਦੀ ਸੈਵ  ਹੈਸ਼ਬਟ੍ਸ ਆਫ ਸ਼ਹਘਲੀ ਈਫੈਕਸ਼ਟ੍ਵ ਪੀਪਲ ਬਾਈ ਸਤੇਵੇ  ਕੋਵੇ 
(ਕੋਵੇ, 1989) 

ਟ੍ਾਈਮ ਮੈ ੇਜਮੈਂਟ੍ ਫਰੋਮ ਦੀ ਇ ਸਾਈਡ ਆਊਟ੍ ਬਾਈ ਜੂਲੀ ਮੋਰਗੇ ਸਤੇਰ  

(ਮੋਰਗੇ ਸਤੇਰ , 2000) 

ਹੈਸ਼ਵਿੰਗ ਏ ਮਾਰੀ ਹਾਰਟ੍ ਇ  ਏ ਮਾਰਥਾ ਵਰਲਡ ਬਾਈ ਜੋਅ ਾ ਵੀਵਰ (ਵੀਵਰ, 

2000) 
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ਅਨਧਆਏ 8 ਿਾਰਤਾਲਾਪ, ਨਿਅਕਤੀਤਿ, ਸੂੰ ਬਧ 

ਪਰਭਾਵਪੂਰ  ਢਿੰਗ  ਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ  ਦ ੇਸ਼ਸਵਾਇ ਸਫਲ ਅਗਵਾਈ ਲਈ 
ਅਸ਼ਤਅਿੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਕੁਝ ਹੋਰ  ਹੀਂ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਸ਼ਤਆਂ  ੂਿੰ  ਸਮਝਣ ਦੇ 
ਸ਼ਸਵਾਇ ਪਰਭਾਵਪੂਰ  ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ  ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰ   ਹੀਂ ਹੈ। 
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰ  ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਸ਼ਧਕ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਇਕ ਹਾਵਭਾਵ ਹੈ, ਅਿੰਦਾਜ਼ 
ਅਤੇ ਅਸ਼ਧਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਸਪਿਟ੍ਤਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ... ਸ਼ ਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਾ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ 
ਕਸ਼ਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਉਹੀ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸਣੁ ਵਾਲੇ ਸਣੁ । ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਿੰਤੂ ਜੇਕਰ 
ਸੁਣ  ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਿਾ  ਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ  ਹੀਂ 
ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਸ਼ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ਼ਚਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ  ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ।  

ਇਸ ਸਾਰ ਸ਼ਵਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸ਼ਕ  ਾ ਕੇਵਲ ਸੁਣ  ਵਾਸ਼ਲਆਂ ਦੀ 
ਭਾਿਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰ   ਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ, ਪਰਿੰਤੂ ਉ ਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਵਅਕੀਤਤਵ ਵੀ। ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਵਅਕਤੀ 
ਤੋਂ ਦ ੋਲੋਕ ਇਕ ਹੀ ਸਿੰਦੇਿ  ੂਿੰ  ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹ , ਪਰਿੰਤੂ ਉ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀਤਵ ਦੇ 
ਅ ੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਅਲੱਗ ਤਰਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹ । ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 
ਸ਼ਵਅਕਤੀਤਵ ਅਤੇ ਸ਼ਮਜਾਜ  ੂਿੰ  ਦੇ ੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ਕ ਪਾ ਿੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ਹਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ  ਜੋ 
ਦੋ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਲ ਦ ੇਪਸ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸ਼ਧਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਵਦਮਾ  ਹ । 
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ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀਤਵ 
ਦੋ ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਮੂਹ 
ਸ਼ਤਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ਜਸਦਾ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ  ਾਲ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਹੈ। 

1.  ਿਾਰਤਾਲਾਪ 

ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਸਾ ੂਿੰ  ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ 
ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ  ੂਿੰ  ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਭਾਵਿੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਸ਼ਕਸ ਮੁ  ਸ਼ਬਿੰ ਦ ੂਤ ੇਅਸੀਂ 
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕਸਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ  ਇਕ ਪਰਭਾਵਿਾਲੀ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਦੱਤ ੇ
ਗਏ ਪਰੇਰਣਾਤਮਕ ਸਿੰਦੇਿ ਸ਼ਵਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਪਰਿੰਤੂ ਸਧਾਰ  ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਸੁਣ  ਦ ੇਕਿੰ ਮ ਸ਼ਵਚ ਵੀ 
ਵੱਧ ਸਿੰਬਿੰ ਧਾਤਮਕ ਿਕਤੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਦੂਸਰੇ  ਾਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਣੁ  ਵਾਸ਼ਲਆਂ ਤੋਂ 
ਕੇਵਲ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗ ੇਸ਼ਕ ਅਸੀਂ 
ਸਹੀ ਸ਼ਵਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤ ੇਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

“ਉੱਚ ਪਰਭਾਵਿਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਆਦਤਾਂ” 

ਸਟ੍ੀਵ  ਕੋਵ ੇਦੇ ਸੁਣ  ਦੀ ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਿੰਜਵੀਂ ਆਦਤ 
ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਪਰ ਜੋਰ ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਗਆ “ਪਸ਼ਹਲਾ 
ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰੋ, ਸ਼ਫਰ ਸਮਝਾਉ” (ਕੋਵੇ, 
1989). ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਧਆ  ਸ਼ਦਿੰਦਾ 
ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ  ਸੁਣ  ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 
ਪਰਤੀਸ਼ਕਰਆ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਦਿੰ ਦਾ 
ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸ਼ਧਕ ਪਰਭਾਵਿਾਲੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ 
ਕਰ  ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ 
ਗਈ ਗੱਲ  ੂਿੰ  ਮੜੁ ਸ਼ਬਆ  ਕਰੀਏ ਇਹ ਯਕੀ ੀ 
ਕਰ  ਲਈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਉਸ  ੂਿੰ  ਸਮਝ ਚੁੱ ਕੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ 
ਇਸ ਸ਼ ਯਮ  ੂਿੰ  ਸ਼ਸ  ਸ਼ਲਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਸ਼ਟ੍ਆਂ  ਾਲ 
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ਘਰ ਸ਼ਵਚ, ਜਦ ਉਹ ਜਵਾ  ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਵਸ਼ਭਿੰ   ਸ਼ਦਰਿਟ੍ੀਕੋਣ ਅਤੇ 
ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਵਾਲੇ ਸ , ਅਸ਼ਭਆਸ ਕਰ  ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਮਸ਼ਲਆ। ਇਕ ਿਾਮ ਜਦ ਰਾਤ 
ਤੇ  ਾਣ ੇਦੇ ਦੌਰਾ  ਸ਼ਕਸੀ ਚਰਚਾ ਤ ੇਭਾਵ ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ 
ਹਰ ਇਕ  ੂਿੰ  ਸ਼ਕਹਾ ਸ਼ਕ ਕੋਵਸੇ ਦੀ  ੀਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਸ  ੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ 
 ੂਿੰ  ਬਦਲ ਸ਼ਦੱਤਾ! 

ਸੇਵਕ ਜੋ  ਵੇਂ ਅਤੇ ਚੁਣਤੌੀਪੂਰ  ਸ਼ਵਚਾਰਾਂ  ੂਿੰ  ਵਧਾਵਾ ਸ਼ਦਿੰ ਦੇ ਹ , ਉਹ ਹਮੇਿਾ 
ਪਰਤੀ-ਪੁਿਟ੍ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ - ਿਲਾਘਾ ਦੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚ ਾ ਦੀ। ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ 
ਸ਼ਵਚ ਤਸੁੀਂ ਸ਼ਕਸ ਤਰਹਾਂ  ਾਲ ਦੋ ਾਂ ਪਰਤੀ-ਪੁਿਟ੍ੀਆ ਂ ੂਿੰ  ਸੁਣਦ ੇਅਤੇ ਪਰਤੀਸ਼ਕਰਆ ਸ਼ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 

ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ  ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ  ਬਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ 
ਸ਼ਸਰ ਸ਼ਹਲਾ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ  ਹੀਂ ਕਸ਼ਹਿੰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਧਆ ਪੂਰਵਕ ਸੁਣ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਟੱ੍ਪਣੀ ਦੇ ਸ਼ਪਿੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰ   ੂਿੰ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਪਰਸਿੰ ਸਾ ਦੀ ਸਸ਼ਥਤੀ ਸ਼ਵਚ, ਸੁਣ  ਦ ੇਦੌਰਾ  ਤਸੁੀਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤ ੇਸਮਝ ਸਕਦ ੇਹੋ ਸ਼ਕ 
ਸ਼ਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸ । ਅਤੇ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਟੱ੍ਪਣੀ 
ਦੀ ਸਸ਼ਥਤੀ ਸ਼ਵਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਉ ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅੱਿੀ ਸੋਚ 
ਹੈ। ਸ਼ਧਆ  ਦੇਣ ਯੋਗ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਜੋ  ਕਾਰਾਤਮਕ 
ਦੀ ਪੁਿਟ੍ੀ ਸ਼ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਇਕ ਵਰਦਾ  ਪੇਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਚਾਰਾਂ  ੂਿੰ  
ਤੁਹਾਡੇ  ਾਲ ਵਿੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਇਹ ਅਵਸਰ ਪਰਦਾ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ 
ਉਸ ੂਿੰ  ਸਹੀ ਕਰੋ, ਸਪਿਟ੍ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ  ਕਾਰਾਤਮਕ 
ਗੱਲਾਂ  ੂਿੰ  ਆਪਣ ੇ ਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀਹ ਦੋਸਤਾਂ  ਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਦੋ ਾਂ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਪਰਤੀ-
ਪੁਿਟ੍ੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ  ੂਿੰ  ਹਮੇਿਾ ਿੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ  ਾਲ ਅਤ ੇਸਮਝ  ਾਲ ਲਉ। 

ਸੇਵਕਾਂ  ੂਿੰ  ਅਕਸਰ ਉ ਹ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ  ਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ 
ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਿੋਕ ਅਤ ੇਸਿੰ ਕਟ੍ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ 
ਹ , ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਥੋੜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਲਕੁਲ ਸ਼ਸ ਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹ  ਸ਼ਕ ਉ ਹ ਾਂ ਕੀ ਕਸ਼ਹਣਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ  ਾ ਕਸ਼ਹਣ ਅਤੇ  ਾ ਕਰ  ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਦ ੇ
ਹੋਏ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਜਹੀ ਸਸ਼ਥਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਲ ਜਾਂਦੇ ਹ । ਸਟ੍ੀਫ  ਸ਼ਮ ੀਸ਼ਸਰਟ੍ੀ 
ਦੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ  ੇਤਰ ਸ਼ਵਚ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਧਾਰ  
ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ”ਉਪਸਸ਼ਥਤੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ”  ੂਿੰ  ਦੱਸ਼ਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਹਾਜ਼ਰ 
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ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਣੁ ਾ ਅਤੇ ਸਾਂਤ ਬੈਠਣਾ ਉਸ ਦਰਦ ਪਹੁਿੰ ਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਵਅਕਤੀ  ਾਲ ਗਿੰ ਭੀਰ 
ਰੂਪ  ਾਲ ਕਦਰ ਕਰ ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਹਫ ੇ ੂਿੰ  ਲੈਣਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਸੁਣ ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰਿੰਤੂ ਉਸ ਸਕੇਂ ਸ਼ਵਚ ਸਾਫ ਤਰੌ ਤੇ ਕਸ਼ਹਣ ਦੀ 
ਮਹੱਤਤਾ  ੂਿੰ  ਘੱਟ੍  ਹੀਂ ਕਰ ਾ ਚਾਹੁਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮ  ਸ਼ਵਚ ਕੀ 
ਰੱਸ਼ ਆ ਹੈ। ਇਥ ੇਕੁਝ  ੁਕਤੇ ਸ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਹ :- 

ੳ.   ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਾਿਾ ਿੈਲੀ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਸ਼ਵਚ ਅੱਿੀ ਪਰਤੀਪੁਿਟ੍ੀ ਚਾਹੁਿੰਦੇ 
ਹੋ, ਕਲਾਸ ਸ਼ਵਚ ਬੱਸ਼ਚਆਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਦਵੇੋ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਦੱਸਣਗ ੇਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਅਕਾਊਂ, ਿਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਮ ੋਭਾਵ ਸ਼ਵਚ ਘਟ੍ੀ ਹੈ। 

ਅ.  ਅਸ਼ਭਆਸ, ਅਸ਼ਭਆਸ, ਅਸ਼ਭਆਸ! ਮੈਂ ਇਹ ਪਸ਼ੜਹਆ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਬਲੀਗਰਾਹਮ ਰੱੁ  
ਦੇ  ੂਿੰ ਢਾਂ  ੂਿੰ  ਸਿੰ ਦਿੇ ਸ਼ਦਿੰ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਪਤਾ  ੇ ਮੈ ੂਿੰ  ਿੀਿੇ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ 
ਅਸ਼ਭਆਸ ਕਰ  ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਸ ਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦ ੇਘੁਮਾਉਣ 
 ੂਿੰ  ਦ ੇਸਕਾ ਜਾਂ ਆਦਤ ਜੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਧਆ  ਭਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ੲ.   ਸਧਾਰ  ਹੀ ਚੱਲੋ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਲਤਬ  ਹੀਂ ਸ਼ਕਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਆਰੀ  ਾ ਕਰੋ। 
ਸ਼ਫਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸ਼ਕਤ ੇਸ਼ਜਆਦਾ ਸ਼ਤਆਰੀ ਕਰ ੀ ਹੋਵੇਗੀ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰ ਦੇਿ ਦ ੇਭਾਵ  ੂਿੰ  ਸ਼ਤਿੰ   ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਰਮੁ  ਉਦਾਹਰ ਾਂ ਸ਼ਵਚ 
ਸਿੰ  ੇਪਤ ਕਰੋ। 

ਸ.   ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਚਿੰ ਤਾ  ਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਪਤਾ ਜੋ 
ਲਗਭਗ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਵਾ  ਦੀ ਭੂਸ਼ਮਕਾ ਸ਼ਵਚ ਰਹੇ ਹ  ਹਫ਼ਤ ੇਸ਼ਵਚ 
ਚਾਰ ਸਿੰਦਿੇ  ੂਿੰ  ਸ਼ਦਿੰ ਦੇ ਸ , ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਇਕ ਵਾਰ ਮੈ ੂਿੰ  ਸ਼ਕਹਾ ਸੀ ਸ਼ਕ ਜਦ ਵੀ 
ਉਹ ਸਿੰਦਿੇ ਦਣੇ ਜਾਂਦ ੇਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ੍ ਮਸ਼ਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਸ । ਇਹ ਤਦ ਹੁਿੰ ਦਾ 
ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤ ੇਸ਼ ਰਭਰ ਰਸ਼ਹਿੰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ 
ਦੇ ਸ਼ਸ ਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ ਰਭਰ  ਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤਦ ਇਹ ਪਰੇਿਾ ੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਹ.  ਪਰਮੇਿਰ  ੂਿੰ  ਕਹੋ ਸ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰਮ ਸ਼ਵਚ 
ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਉਸਦੀ ਜੋਤੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਚਮਕਣ ਦੇ ਸਹੀ ਕੱਚ 
ਦੀ ਤਰਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰ ਦੇਿ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਰੋਤਾਗਣ ਦੀ ਅਸਿੰ ਵੇਦ ਿੀਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੀਂ ਸ਼ਕ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿੰ ਕੇਤ ਹੋਣ 
ਸ਼ਕ ਕੀ ਸਿੰ ਦੇਿ ਅੱਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿੰ ਵਾਦਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਜਾਂ  ਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੋਂ 
ਿਾਂਤ ਬੈਠੇ ਸੁਣ  ਵਾਸ਼ਲਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਹ ਸਿੰ ਕੇਤ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਵਚ  
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ਸ਼ਬ ਾਂ ਸ਼ਕਸੀ ਸ਼ਵਘ  ਦੇ ਬੀਸ਼ਜਆ ਜਾ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਿਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਸ਼ਕ 
ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਦੇਿ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੁਣ  ਵਾਸ਼ਲਆਂ ਤਕ 
ਸੱਚਾਈ  ੂਿੰ  ਸ਼ਲਆ ਸਕੇ। 

2.   ਨਿਅਕਤੀਤਿ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ: 
ਸ਼ਵਅਕਤੀਤਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਸਪਿਟ੍ 

ਸ਼ਡੱਸ਼ਬਆਂ ਸ਼ਵਚ ਵਰਗੀਕਰ  ਕਰ ਾ  ਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਿੀ ਤਰਹਾ ਇਸ ਗੱਲ  ੂਿੰ  ਸਮਝਣਾ 
ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਅ ੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਸ਼ਕਉਂ ਸ਼ਦਿੰਦ ੇਅਤ ੇਸ਼ਕਉਂ ਸੋਚਦ ੇਹਾਂ 
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਿੰ ਾ ਵੱ ਰਾ ਉੱਤਰ ਸ਼ਕਉਂ ਸ਼ਦਿੰਦੇ ਹ  ਅਤੇ ਵੱ ਰਾ ਸ਼ਕਉਂ ਸੋਚਦ ੇਹ । 
ਸ਼ਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਸ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ਹਚਾਣ ਾ ਿੁਰੂ ਕਰ ਸ਼ਦਿੰਦੇ 
ਹ  ਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਹੀ ਰਸਤਾ  ਹੀਂ ਹੈ, ਅਤ ੇਸ਼ਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰ ਮ 
ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰਸ਼ਹਿੰ ਦ ੇਹ  ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰਹਾ ਤੋਂ ਯੋਜ ਾ ਅਤੇ ਸਮਸ਼ਸਆ ਦਾ ਹੱਲ 
ਕਰ  ਦਾ ਸ਼ਦਰਿਟ੍ੀਕੋਣ ਇਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਜਹੇ ਪਰਸਤਾਵ ਹ  ਜੋ ਸ਼ਵਅਕਤੀਤਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਸਮਾਂ  ੂਿੰ  ਵਿੰਡ ਸਕਦੇ 
ਹ ! ਪਰਿੰਤੂ ਚਾਰ ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ! ਸ਼ਵਅਕਤੀਤਵ ਦੇ 
ਚਸ਼ਰੱਤਰ  ਲਈ ਸ਼ਤਿੰ  ਅਸ਼ਤ ਅਸ਼ਧਕ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇਹਰ ਇਕ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਗੀਕਰ  
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹ । 

 ਪਰਭੂਤਵ, ਪਰਭਾਸ਼ਵਤ ਕਰ ਾ ਸਮਰਪ , ਮਦਦਗਾਰ 

 ਪਾ ਿੰਡੀ- ਕਰੋਧੀ, ਆਿਾਵਾਦੀ, ਸ਼ ਰਾਿਾ, ਸ਼ ਿਸ਼ਕਰਆ 

 ਰਿੰਗ- ਲਾਲ, ਪੀਲਾ,  ੀਲਾ, ਹਰਾ  
ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਦ ੇਹਰ ਇਕ ਕਰਮ-ਅ ੁਸਾਰ ਸੂਚੀ  ੂਿੰ  ਵਰਗੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਲ ਤ ਸਿੰ  ੇਪਤ ਸ਼ਵਆਸ਼ ਆ ਸ਼ਵਚ, ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਤਿੰ  ਸ਼ਵਿਲੇਿਣਾਂ  ੂਿੰ  
ਚੁ ਣ ਦਾ ਸ਼ ਰਣਾ ਸ਼ਲਆ, ਮੁ  ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਸ਼ਹਲਾ 
ਮੈ ੇਜਮੈਂਟ੍ ਟ੍ੈਕ ੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸ਼ ਰੀ ਣਤਮਕ ਕਾਰਜਿਾਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। 
ਿੁਰੂਆਤ ਕਰ  ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਗ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਤਰੀਸ਼ਕਆਂ 
ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਸ਼ਵਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਣੁਾਂ  ੂਿੰ  ਜੋੜ  ਦਵੇੇ। 
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 ਲਾਲ (ਪਰਭੂਤਵ, ਕਰੋਧ)... ਉਦੇਿ ਪੂਰਾ ਕਰ ਾ 
o ਸਿੰ ਕੇਤ: ਇਮਾ ਦਾਰੀ, ਸ਼ ਰਧਾਰਕ, ਮੁਕਾਬਲਾ  ਤਰਾ ਲੈਣਾ, ਪਰਭਾਰੀ ਹੋਣ ਤ ੇ
ਅ ਿੰ ਦ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਸੱਧਾ ਉੱਤਰ ਵਾਂਗ, ਸ਼ ਯਿੰਤਰ  ਤੋਂ ਸਤੁਿੰ ਤਰਤਾ, ਉਦੇਿ ਹੋਣਾ  

o ਪਰੀਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ ਰਣਾ ਲੈਣਾ, ਪਸ਼ਰਣਾਮ ਲਈ ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ 
ਕਰ ਾ 

o ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਹੋ, ਅਪਰੇਸ਼ਰਤ ਸ਼ ਰਣ ੇ ੂਿੰ  ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਸਾਵਧਾ  ਰਹੋ, 

ਕਕਰਿ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ, ਸੁ ਣ ਸ਼ਵਚ ਉਤਸੁਕਤਾ 
o ਲਾਲ  ਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਸ਼ਵਚ ਰਸ਼ਹਣਾ: ਅਸ਼ਧਕਤਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ 
 ੁਕਸਾ ਦਾਇਕ ਸ਼ ਰਸ਼ਣਆਂ  ੂਿੰ  ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੁਰਿੰਤ ਅਧਾਰਭੂਤ ਗੱਲਾਂ ਤਕ 
ਪਹੁਿੰ ਚਣਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਰਸਿੰ    ਾਲ ਹੋਣਾ 

o ਲਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਸ਼ਵਚ ਸਿੰਘਰਿ ਹੋਣਾ- ਸੁਝਾਅ: ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਪੁਸ਼ਿਆ  ਾ 
ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ   ਦੇਵੋ, ਦਸੂਸ਼ਰਆਂ  ੂਿੰ   ੀਚਾ  ਾ ਕਰੋ, ਸਰਲਤਾ  ਾਲ 
ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆ ਂ ੂਿੰ  ਮਿੰ  ੋ, ਪਿਚਾਤਾਪ ਕਰ  ਸ਼ਵਚ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। 

 

 ਪੀਲਾ:- (ਪਰਭਾਸ਼ਵਤ ਕਰ ਾ, ਆਿਾਵਾਦੀ)- ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ 
o ਸਿੰ ਕੇਤ: ਸਮਾਸ਼ਜਕ, ਸ਼ਜਿੰਦਾਸ਼ਦਲ, ਸਰਲਤਾ  ਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਾ,ਸਮੂਹ 
ਸ਼ਵਚ ਕਿੰਮ ਕਰ  ਦਾ ਅ ਿੰ ਦ ਲੈਣਾ, ਅੱਿੀ ਕਹਾਣੀ ਕਸ਼ਹਣਾ, ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਦੇਣਾ 

o ਸੁਣ  ਦਆੁਰਾ ਸ਼ ਰਣਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਹਮਤ ਹੋਣਾ 
o ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੇ ਹੋ, ਸਾਵਧਾ  ਰਹੋ ਸਭ  ੂਿੰ   ੁਿ ਕਰ  ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰ ਾ, 
ਗੜਬੜ, ਆਸਾ ੀ  ਾਲ ਸ਼ਧਆ  ਭਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਵਧਾ-ਚੜਹਾ ਕੇ ਕਸ਼ਹਣਾ, ਚਲਾਕੀ 
 ਾਲ ਕਿੰਮ ਕੱਢਣਾ  

o ਪੀਲੇ  ਾਲ ਸਿੰ ਵਾਦ ਕਰ ਾ: ਸ਼ਧਆ  ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ  ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਾ, 
ਉ ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸ਼ਸਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਾ, ਭਰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ , 

ਦੇਰ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 
o ਪੀਲਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰ  ਅਤੇ ਸਵਕੇਂਸ਼ਦਰਤਾ ਦੇ  ੇਤਰ ਸ਼ਵਚ ਅਸ਼ਧਕ 
ਸਿੰਘਰਿ ਸ਼ਵਚ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ: ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ  ੂਿੰ  ਸਿੰ  ੇਪਤ ਕਰ ਾ, ਵਧਾ-ਚੜਹਾ ਕੇ 
 ਹੀਂ ਕਸ਼ਹਣਾ, ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ ਦੀ ਸਣੁ ਾ, ਸੁਧਾਰ ਸਿੰਸਥਾ ਤ ੇਕਿੰ ਮ ਕਰ ਾ  
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  ੀਲਾ:- (ਅ ੂਕੂਲਤਾ, ਸ਼ ਰਾਿਾ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ 
o ਸਿੰ ਕੇਤ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਅਤ ੇ ੋਜਣਾ, ਸ਼ਸ ਣਾ, ਯੋਜ ਾ, ਵਾਧਾ, ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ 
ਕਰ   ੂਿੰ  ਪਸਿੰਦ ਕਰ ਾ, ਰਚ ਾਤਮਕ ਅਤੇ  ਵੀ  ਪਸ਼ਰਯੋਜ ਾ ਸ਼ਵਚ 
ਅ ਿੰ ਦ ਲੈਣਾ, ਸੋਚਣਾ 

o ਸ਼ ਰਸ਼ਣਆ ਲੈਣਾ: ਜਾਣਕਾਰੀ  ੂਿੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਵਕਲਪਾਂ ਦਾ 
ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਕਰ  

o ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ  ੀਲੇ ਹੋ, ਸਾਵਧਾ  ਰਹੋ: ਜਾਣਕਾਰੀ  ੂਿੰ  ਕੁਝ ਸ਼ਜਆਦਾ 
ਸ਼ਵਿਲੇਿਣ ਕਰ ਾ, ਸ਼ ਰਣਾ ਲੈਣ ਸ਼ਵਚ ਦੇਰ ਕਰ ਾ,ਤਰਕ  ੂਿੰ  ਮਾ ਤਾ ਦੇਣਾ 
ਅਤੇ ਆਤਸ਼ਮਕਤਾ ਦੇ ਉਪਰ ਕਾਰਣ ਦੇਣਾ  

o  ੀਲੇ  ਾਲ ਸਿੰਵਾਦ ਸ਼ਵਚ ਹੋਣਾ:ਸ਼ਵਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਕਿੰਮ ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ 
ਕਰ , ਸ਼ ਰਣਾ ਲੈਣ ਸ਼ਵਚ ਧੀਰਜ ਰੱ ਣਾ, ਉ ਹ ਾਂ ਦ ੇਤਰਕ ਸਣੁ ਾ 

o  ੀਲਾ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰ ਤਾਵਾਦ  ਾਲ ਸਿੰਘਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸੁਝਾਅ: 
ਿੁਕਰੀਆਂ ਕਰਬਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ  ੂਿੰ  ਦੇ ੋ, ਆਪਣੀ ਅਤ ੇਦੂਸਸ਼ਰਆਂ ਦੀ 
ਗਲਤੀ ਤ ੇਦਯਾ  ੂਿੰ  ਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ ਕਰ ਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਿਵਾਸ  ੂਿੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਪਰਮੇਿਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। 

 ਹਰਾ (ਮਦਦਗਾਰ ਸ਼ ਿਸ਼ਕਰਆ ) ਪਰਣਾਲੀ ਸ਼ਵਸ਼ਗਆ  ਹੋਣਾ, ਕਰ ਾ 
o ਸਿੰ ਕੇਤ : ਗੈਰ-ਸ਼ਮਲਣਸਾਰ, ਸਤਰਕਤਾ ਬਰਤ  ਵਾਲਾ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਿੰ ਮ 
ਕਰ ਾ, ਪਰਥਾ ਤੇ ਚਲਣਾ,  ੀਤੀ ਅਤ ੇਪੱਧਤੀ, ਆਦੇਿ ਅਤੇ ਸ਼ ਰਦੇਿ ਵਾਂਗ  

o ਸ਼ ਰਣਾ ਲੈਣਾ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਸਮਸ਼ਸਆ  ੂਿੰ  ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਸ਼ਤਹਾਸ਼ਸਕ 
ਅਿੰਕੜੇ ਲੈਣਾ, ਪਧੱਤੀਆਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ ਕਰ ਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ 
ਸ਼ਤਆਰ ਕਰ ਾ 

o ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਹਰੇ ਹੋ, ਸਾਵਧਾ  ਰਹੋ: ਸ਼ ਯਿੰਤਰ  ਸ਼ਵਚ ਅਸ਼ਧਕ, ਪਰਤੀਸ਼ ਧੀ 
ਮਿੰ ਡਲ ਲਚਕੀਲਾ  ਾ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਿਾ  ਾ ਰੱ ਣਾ, ਜੋਸ਼ ਮ  ੂਿੰ  
ਸ਼ਜਆਦਾ ਅਿੰਕਣਾ 

o ਹਰੇ  ਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਸ਼ਵਚ ਹੋਣਾ: ਰਚ ਾਤਮਕ  ੂਿੰ  ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰ ਾ, ਉ ਾਂ 
ਸ਼ਵਚੋਂ ਆਤਮਸ਼ਵਿਵਾਸ  ੂਿੰ  ਸ਼ਦ ਾਉਣਾ, ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ  ੂਿੰ  ਦੇਣਾ, ਸਿੰਰਚ ਾਤਮਕ 
ਅਤੇ ਕਰਮ-ਅ ੁਸਾਰ  
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o ਹਰਾ ਧੁ  ਅਤੇ ਸ਼ਵਰੋਧ  ੂਿੰ   ਾ ਬਦਲਣ ਸ਼ਵਚ ਸਿੰਘਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ: 
 ਵੀਂਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿਕਰ  ਸ਼ਵਚ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰ ਾ, ਇਹ 
 ੋਜਣ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਕਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਵਕ ਹੈ ਮੁੱ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ  ਲਈ 
ਸਸ਼ਕਰਆ ਹੋਣਾ, ਬਦਲਾਵ  ੂਿੰ  ਅ ੂਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ। 

ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਦਸੂਰਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਪਰਸਤਾਵ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਮਰੂਭੂਮੀ 
ਦੇ ਸ਼ਪਤਾ ਦੀ ਵੱਲੋ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਿਤਾਬਦੀ ਸ਼ਵਚ ਜਿੰਗਲ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਲਆਂਦੇ ਗਏ 
ਤਾਂਸ਼ਕ ਉੁਹ ਸ਼ਪਤਾ ਦੇ  ਜਦੀਕ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਕ ਮਾ ਵੀ ਪਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਤ ੇਅਸ਼ਧਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਲਾਈ  ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ; ਦਸੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ 
ਪਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹ । 
3.   ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ: 

ਸ਼ਯਸੂ  ੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਸ਼ਵਚ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਦੱਸਣ ਸ਼ਵਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ 
ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉ ਹ ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਿੰ ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਸ਼ਕਉਂ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਇਕ ਦਸੂਰੇ 
 ਾਲ ਦਾ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਪਰਮੇਿਰ  ਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਕਰਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ  ਹੀਂ ਕਸ਼ਹ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਈਰ ਾ 
ਰੱ ਦੇ ਹ  (1ਯੂਹਿੰ  ਾ 2:9). ਜਦ ਇਹ ਪੁਸ਼ਿਆ ਸ਼ਗਆ ਸ਼ਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ਗਆ 
ਸ਼ਕਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਯਸੂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ  ਾਲ ਜਵਾਬ ਸ਼ਦਿੰਦਾ ਹੈ: “ਆਪਣੇ ਪਰਭੂ ਪਰਮੇਿਰ  ੂਿੰ  ਪਰੇਮ ਕਰ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ  ਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾ  ਪਰੇਮ ਰੱ ” (ਮੱਤੀ 22:36-39)  

 ਵਾਂ  ੇਮ ਸਾ ੂਿੰ  ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਬਿੰ ਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 
“ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸ਼ਕਰਪਾਵਾ  ਅਤੇ ਤਰਸਵਾ  ਹੋਵੋ ਅਤ ੇਇਕ ਦੂਸਰੇ  ੂਿੰ  ਮਾਫ 

ਕਰੋ ਸ਼ਜਵੇ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਮਾਫ ਕੀਤਾ (ਅਫਿੀਆਂ 4:32) 
“ਤੁਸੀਂ ਗੁੱ ਸੇ ਤਾਂ ਹੋਵ ੋਪਰ ਪਾਪ  ਾ ਕਰੋ, ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡ ੇਕਰੋਧ ਉੱਤੇ  ਾ ਡੁੱ ਬ ਜਾਵ"ੇ 

(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:26) 

“ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ  ਾਲ ਸ਼ਪਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸਤਾਉਣ ਉ ਹ ਾਂ ਲਈ ਪਰਾਰਥ ਾ 
ਕਰੋ" (ਮੱਤੀ 5:44) 
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 ਵੇਂ  ੇਮ ਸ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾ ੂਿੰ  ਸਾਂਤੀ  ਾਲ ਰਸ਼ਹਣ ਦਾ ਸ਼ ਰਦੇਿ 
ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ। (ਰੋਮੀਆਂ 12:18; 2 ਕੁਸ਼ਰਿੰ ਥੀਆਂ 13:11, ਇਬਰਾ ੀਆਂ 
12:14) ਪਰਿੰਤੂ ਲੋਕ ਔ ੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹ , ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸਿੰ ਭਵ ਅਸੀਂ 
ਸ਼ਕਸ ਤਰਹਾਂ ਔ ੇ ਲੋਕਾਂ  ਾਲ ਸ਼ਵਵਹਾਰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਸਧਾਰ  ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ: 
ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਿੰ   ਸ਼ਵਚ ਇਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ- ਪਸ਼ਰਹਾਰ, ਹਮਲਾ, ਅਤੇ 
ਸਾਂਤ ਹੋਣਾ। ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਿਾਸਤਰ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿੰ ਸ਼ਤਮ ਗੱਲ ਲਈ ਉਤਿਾਹ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਸ਼ਥਤੀ  ੂਿੰ  ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚੋਲਾ ਹੋਣ ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 
ਅਧਾਰਭੂਤ ਸ਼ ਯਮ ਇਕੋ ਸ਼ਜਹੇ ਹ । ਇਕਦਮ ਸ਼ਪਿੇ ਕਰ  ਅਤੇ ਸਮਸ਼ਸਆ 
 ੂਿੰ   ਤਮ ਕਰ  ਦੁਆਰਾ ਿੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਮਸ਼ਸਆ ਕਦੋਂ ਿੁਰੂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਸਧਾਰ  ਗੱਲਾਂ  ੂਿੰ  ਦੇ ੋ ਅਤੇ ਸ਼ਗਆ  ਅਤ ੇਸ਼ਵਵੇਕ ਲਈ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰੋ। 
ੳ   ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਭਿੰ ਡਤ ਹੈ। ਮਾ ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਵਚ ਅਲਗਾਵ, 

ਉਦੇਿ ਅਤ ੇਉਮੀਦਾਂ ਅਤ ੇਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕ ਸਾਫ ਅਸਮਝ ਜੋ ਸ਼ਕ 
ਬੁਰੀ ਸਿੰਚਾਰ ਸ਼ਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਸਸ਼ਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰਰੋ ਅਤ ੇਸੋਚਣ ਸ਼ਵਚ ਸਮਾਂ 
ਲਉ। ਉ ਹ ਾਂ ਦੇ ਉਦਿੇ ਲਈ ਪਰਮੇਿਰਤੋਂ ਮਿੰਗੋ, ਅਿੰਦਰ ਅਤੇ 
ਸਮਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਭਿੰ ਡਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਸ਼ਫਰ ਤੋਂ 
ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਸਮਾਧਾ  ਇਕ ਅੱਿ ੇਸਿੰਬਧ ਵੱਲ ਅਗਸਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਕ ਸਭ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸ਼ਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ 
ਬਰ ਬਾਸ। ਜੇਕਰ ਮਾ ਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਉਦਿੇ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, 

ਹਰ ਇਕ  ੂਿੰ  ਪਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਿਾ 
ਤੇ ਸ਼ਧਆ  ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੁੱ ਦਾ ਗਲਤ 
ਸਿੰਪਰਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ੇ ਤੇ ਮੁੱ ਦੇ 
ਦੀ ਸਪਿਟ੍ਤਾ ਅਤ ੇਰਜਾਮਿੰਦੀ ਸ਼ਦ ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ 
ਦੁਿਮਣ ਤੇ ਸ਼ਵਰੋਧ ਸ਼ਵਚ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰੋ (ਯੂਹਿੰ  ਾ 1:7) 

ਅ   ਕੀ ਇਹ ਆਤਸ਼ਮਕ ਯੱੁਧ ਹੈ! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਵਭਾਜ  
ਕਿੰਮ ਤੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਆਤਸ਼ਮਕ ਪਰਹਾਰ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਤੋਂ 
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ਤੁਸੀਂ ਦੋ ੋਂ  ਤੇ, ਦਿੁਮਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠ ਸ਼ਦ ਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ 
ਕਿੰ ਮ ਸ਼ਵਚ ਯੱੁਧ ਅਤ ੇਬਰਬਾਦੀ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸ਼ਜਹਾ ਹੈ ਤਾਂ  ੁਲੇਪਣ ਅਤ ੇ
ਇਮਾ ਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਤਸੁੀਂ ਦੋ ਾਂ ਸ਼ਵਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 
 ੂਿੰ  ਤੜੋ ਦਵੇੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿੁਮਣ ਦੇ ਸ਼ਵਰੱੁਧ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰੋ(ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ
6:12) 

ੲ    ਪਾਪ ਦ ੇਪਸ਼ਰਣਾਮਸਰੂਪ ਕੀ ਇਹ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਟ੍ਟੁ੍ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤ ੇ
ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਸ਼ਕ ਬੀਤ ੇਹੋਏ ਕਲਹ ਦਾ ਸ਼ ਆਂ ਤੋਂ ਪਾਪ 
ਅਤੇ ਈਰ ਾ ਹੈ ਜਾਂ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਗਿੰ ਭੀਰ ਪਰਤੀਸ਼ਕਰਆ ਜਾਸ਼ਗਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 
ਜੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਸ ੇਵੀ ਬੋਲੇ ਗਏ ਿਬਦ ਅਤੇ ਕਿੰ ਮ  ੂਿੰ  ਅਸਿੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ” 
ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ਕੱਥ ੋਅਤੇ ਝਗੜ ੇਸ਼ਕਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਵਚ ਆਉਂਦੇ ਹ ? ਕੀ ਐਥੋਂ 
 ਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਸ਼ਡਆਂ ਭੋਗ ਸ਼ਬਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਜਹੜ ੇਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਿੰਦਰੀਆਂ 
ਸ਼ਵਚ ਜੱੁਧ ਕਰਦੇ ਹ ? (ਯਾਕੂਬ 4:1) 

“ਸਾਂਤੀਦਾਤਾ ਸੇਵਾ” ਚਾਰ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਿਾਸਤਰੀ ਕਦਮ ਮੇਲ  ਾ  ਾਣ ਦ ੇਸਮਾਧਾ  
ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਦਿੰਦੇ ਹ । 

1.   ਪਰਮੇਰ  ੂਿੰ  ਮਸ਼ਹਮਾ ਦਵੇੋ। ਪਰਮੇਿਰ ਤੇ ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਰੱ ੋ ਸ਼ਕ ਉਹ ਅੱਤੇ ਲਈ 
ਇਸ ਮਤਸ਼ਭਿੰ ਤਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆ ਂ8:28) 

2.   ਆਪਣੀ ਅੱ  ਦਾ ਿਤੀਰ ਕੱਢਣਾ (ਮੱਤੀ 7:5) ਸ਼ਫ਼ੱਲੀਪੀਆਂ 4:2-9) ਤ ੇ
ਸ਼ਵਚਾਰ ਕਰੋ।  

3.   ਸ਼ਿਿਟ੍ਾਪੂਰਵਕ ਪੁ ਰ-ਸਥਾਸ਼ਪਤ ਕਰੋ। ਪ ੁਰ:ਸਥਾਪ ਾ  ੂਿੰ   ੋਜੋ,  ਾ ਸ਼ਕ 
ਬਰਬਾਦੀ (ਮੱਤੀ18:15-18) 

4.   ਜਾਉ ਅਤ ੇਮੇਲ ਸ਼ਮਲਾਪ ਕਰੋ! ਮਾਫ ਕਰੋਸ਼ਜਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  
ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 3:12-14) (ਸੈਂਡੇ,2014). 

 ਇਥੋਂ ਤਕ ਸ਼ਕ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਭਸ਼ੂਮਕਾ  ਾਲ ਮੇਲ  ਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ  ਹੀਂ? ਸਾ ੂਿੰ  
ਪਰਮੇਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਸ਼ਗਆ ਸ਼ਮਲੀ ਸ਼ਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਾਂ 
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੀਏ (ਮੱਤੀ 6:15). ਜੇਕਰ ਇਹ  ੇਤਰ ਹੈ ਸ਼ਜਥੇ ਤਸੁੀਂ ਸਿੰ ਘਰਿ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੜ  ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹ  ਅਤੇ ਇਸ ਅਸ਼ਧਆਏ ਦੇ ਅਿੰਤ ਸ਼ਵਚ 
ਵੈਬਸਾਈਟ੍ਸ ਹ ।  
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ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਲ ੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀਤਵ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਲਈ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ   ੂਿੰ  ਅਣਦੇ ਾ 
ਕਰ  ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਰਲੋਭ  ਹੈ ਅਤ ੇਸੋਚੋ “ਆਸਾ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਦੇ  ਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ” ਮੈਂ ਸਵਤਿੰਤਰਤਾ  ਾਲ ਇਹ ਮਿੰ ਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਉ ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਵਚੋ. 
ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਅ ੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਜੋ ਸ਼ਕ ਸਮਸ਼ਸਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਦੀ ਹੈ 
ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਰ ਗਈ, ਸ਼ਸਰਫ ਫੁੱਟ੍ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਸ਼ਵਿੇਿ ਰੂਪ  ਾਲ ਜਦ ਇਹ ਘੱਟ੍ ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਉਪਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ਵਚਾਰਾਂ ਸ਼ਵਚ 
ਸਮਸ਼ਸਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ  ੂਿੰ  ਇ ਕਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਇਸ ਤੇ ਪਰਾਰਥ ਾਪੂਰਵਕ, 

ਇਮਾ ਦਾਰੀ  ਾਲ, ਅਤੇ ਆਦਰ  ਾਲ ਸ਼ਸੱਧੇ ਰੂਪ  ਾਲ ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ  ਾਲ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਹਤਰ ਰੂਪ  ਾਲ ਆਪਣੇ -ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਆਰਾ। 
ਯਾਦ ਕਰੋ: 

 ਰੋਮੀਆਂ 12:18- ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲੱਗਸ਼ਦਆ ਂਸਾਰੇ ਮ ੁ ਾਂ ਦੇ 
 ਾਲ ਮੇਲ ਰੱ ੋ। 

 ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ4:32- ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੂਏ ਉੱਤ ੇਸ਼ਕਰਪਾਵਾ  ਅਤ ੇਤਰਸਵਾ  
ਹੋਵੋ ਅਤ ੇਇਕ ਦੂਏ  ੂਿੰ  ਮਾਫ ਕਰੋ ਸ਼ਜਵੇਂ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਸ਼ਵਚ 
ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਮਾਫ ਕੀਤਾ 

ਮੁਖ ਸੁੱ ਚਾਈ 

ਸਿੰਚਾਰ ਦੀ ਿੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ਵਸ਼ਵਧਤਾ  ੂਿੰ  ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ 
ਵਾਕਸ ਦਾ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸ਼ਵਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ।  
ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤੀਨਕਿਆ 

1.  ਸ਼ਕਹੜੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਿੈਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਜਆਦਾ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ 
ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦ ੇਹਰ ਮੈਂਬਰ  ੂਿੰ  ਪਸ਼ਹਚਾਣ ਸ਼ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿੰਟ੍ਰ ੈੱਟ੍ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣ ੇਸ਼ਵਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਪਰੀਸ਼ ਆ  ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਫਤ 
ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਗਆ। com/free-disc-test ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। 
2.  ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਲਬਾਤ ਤ ੇਸਾਵਧਾ ੀ  ਾਲ ਸ਼ਵਸ਼ਗਆ  ਪਰਣਾਲੀ  ੂਿੰ  ਸਣੁ  ਦੀ 
ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਸ਼ਕਰਆ ਦਣੇ  ਾਲ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤ ੇਸਮਝ ਲਉ। ਜੇਕਰ ਇਹ 
ਭੱਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾ ੀਜ ਕ  ਾ ਹੋਵ ੋਅਤੇ ਪਸ਼ਹਲੀ ਵਾਰ ਜਸ਼ਟ੍ਲ ਹੋਵੋ, ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਅਸ਼ਭਆਸ ਕਰ  ਦੌਰਾ  ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਜਾਉਗ।ੇ ਜੇਕਰ 
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ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਜਸ  ਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉ  ੂਿੰ  ਸ਼ ਰਦੇਿ  ਦੇ ਰਹੇਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ  
ਲਈ ਉ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚ.ੋ ਕਹੋ ਉਹ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹ । ਇਹ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਹੈਰਾ  ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 
3.  ਕੀ ਅਸ਼ਜਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸ਼ਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਉਦੇ 
ਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤ ਫਸ਼ਹਮੀ ਦੇ ਚਲਦ ੇ“4 G’s” ਦ ੇਸਾਂਤ ਕਰ   ੂਿੰ  ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰੋ, 

ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱ ਣ ਤੇ ਸਮੇਂ  ਾਲ ਸ਼ਵਚਾਰ ਕਰੋ।  
 

ਅਨਧਕ ਅਨਧਐਨ ਲਈ: 
www.peacemaker.net 
www.stephenministreis.org 
www.ennegram.com  

ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਫੈਕਟ੍ਰ ਬਾਈ ਅਲਣ ਲੋਯ ਮਕਸ਼ਗਿੰ ਸ਼ ਸ (ਮਕਸ਼ਗਿੰ ਸ਼ ਸ, 1979) 

ਸਪੀਸ਼ਕਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ੁਥ ਇ  ਲਵ ਬਾਈ ਕੋਚ ਐਡਂ ਹੌਗਕ (ਕੋਚ ਐਡਂ ਹੌਗਕ, 1992) 

ਫੌਰਸ਼ਗਵ ਐਡਂ ਫੌਰਗੈਟ੍ ਬਾਈ ਲੇਸ਼ਵਸ ਸਮੇਦੇਸ (ਸਮਦੇੇਸ, 1984) 

ਮੈ ੇਸ਼ਜਿੰਗ ਕ ਫਸ਼ਲਕਟ੍ ਗਡੌਐਸ ਵ ੇਬਾਈ ਦੇਬੋਰਹ ਸਸ਼ਮਥ ਪੇਗੁਏਸ (ਪੇਗੁਏਸ, 

1997) 

ਪੇਰਸੋ ਲੀਸ਼ਸਸ  ਮੈ ੇਜਮੈਂਟ੍ ਟ੍ੈਕ ਾਲੌਜੀਜ਼ ( ੋਲ ਦ, 2015) 

ਪੇਰਸੋ ਸ਼ਲਤੀ ਪਲਸ  ਫਲੋਰੇ ਕੇ ਸ਼ਲਤੌਏਰ (ਸ਼ਲਤੌਏਰ, 1986) 

ਸ਼ਲਫੇਕੇਯਸ  ਸ਼ਕਸੇ, ਸਟ੍ਾਰਕ, ਸ਼ਹਰਿ (ਸ਼ਕਸੇ, ਸਟ੍ਾਰਕ, ਐਡਂ ਸ਼ਹਰਿ, 1996) 

ਦੀ ਸੈਵ  ਬੇਸ਼ਸਕ ਹੈਸ਼ਬਟ੍ਸ ਆਫ ਸ਼ਹਘਲੀ ਈਫੈਕਸ਼ਟ੍ਵ ਪੀਪਲ ਬਾਈ ਸਟ੍ੇਫ  ਆਰ. 
ਕੋਵੇ (ਕੋਵੇ, 1989) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.peacemaker.net/
http://www.stephenministreis.org/
http://www.ennegram.com/
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ਅਨਧਆਏ 9: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਜਥ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਨਖਆ ਹੈ ਉਧਰ ਿੁੱ ਲ ਅਗਿਾਈ ਕਰਨਾ 
ਸਾਡ ੇਸ਼ਵਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਿੰਗਲੈਂਡ ਦ ੇਰਾਜਾ ਸ਼ਵਸ਼ਲਅਮ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ  

ਲਈ ਜ ਮੇ ਹ  ਅਤ ੇਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਭਾਸ਼ਵਕ ਤੌਰ ਤ ੇਆਗੂ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹ  (ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ 
ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਦਵੀ  ੂਿੰ  ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹ ) ਪਰਿੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਚੋਂ ਕਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, 
ਕਰਮਬੱਧ ਢਿੰਗ  ਾਲ, ਅ ੁਭਵ, ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਗਆ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਪਰਤੀਸ਼ਕਰਆ ਅਤੇ 
ਸ਼ ਰੀ ਣ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਵਚ ਿਾਮਲ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹ । ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਵੇਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ 
ਯਾਤਰਾ ਿੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਜਥੇ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਰੱਸ਼ ਆ ਹੈ ਅਗਵਾਈ ਦੁਆਰਾ 
ਿੁਰੂ ਕਰੋ। ਸ਼ਜਸ ਤਰਹਾਂ ਪਸ਼ਹਲਾ ਸ਼ਕਹਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਵਚ ਮੇਰੇ ਮੁਢਲੇ ਅ ੁਭਵ 
ਕਲੀਸ਼ਸਯਾ  ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰ  ਅਤੇ ਸ਼ਵਸ਼ਦਆਰਥੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਸ਼ਵਸ਼ਿਿਟ੍ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ 
ਸ਼ਕਿੋਰ ਅਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾ ਾਂ ਦੀ  ਸ਼ ਗਰਾ ੀ ਅਧੀ  ਆਏ। ਆਰਿੰਭਕ ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਵਚ ਜੋ 
ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਉਹ ਬਹੁਮੱਲਾਂ ਸੀ- ਸ਼ਕਸ ਤਰਹਾਂ ਆਲੋਚ ਾ ਅਤੇ 
ਅਪਰਵਾ ਗੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮੂਹ ਦ ੇਸ਼ਵਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੰਸਥਾ 
ਸ਼ਪਿੇ ਰਸ਼ਹ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਥਾਪ ਾ ਕਰ ਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵ  ਦੀ ਇਕ ਅਸ਼ਧਕ ਮਹੱਤਵ 
ਰੱ ਣ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾ  ਆਈ  ਜਦ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣੀ। ਬਾਦ ਦੇ 
ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ, ਮੇਰੇ ਸ਼ ਗਮ  ਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਧਤ ਪਰਬਿੰ ਧਕ ਦ ੇਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਮੇਰੇ ਬੋਸ  ੂਿੰ  ਕਸ਼ਹਿੰਦੇ 
ਹੋਏ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ “ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ  ੂਿੰ  ਕਰ  ਸ਼ਵਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
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ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦ ੋਬੱਸ਼ਚਆਂ  ਾਲ ਘਰ ਸ਼ਵਚ 
ਸੀ” ਆਰਿੰਭਕ ਤੌਰ ਤ ੇਸ਼ਸ ੇ ਗਏ ਅਗਵਾਈ ਪਾਠ ਸ਼ਵਚ ਜੀਵ  ਦੀਆ ਂਉ ਹ ਾਂ ਬਹੁਮੱਲੀਆ ਂ
ਗੱਲਾਂ  ੂਿੰ  ਅਣਦੇ ਾ  ਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭਸ਼ੂਮਕਾ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਜਆਦਾ ਗਿੰ ਭੀਰ 
ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਦਿੰ ਦੀ ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਲ ੇ ਚਾਰ ਸ਼ ਯਮਾਂ  ੂਿੰ  ਅਪਣਾਉ। 
1. ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਣੋਾ: 

ਅਗਵਾਈ ਕਰ  ਦੌਰਾ  ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਰ  ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਸਮਸ਼ਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ , ਸ਼ਧਆ  ਕੇਂਦਰਤ ਜਾਂ ਸ਼ਦਿਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ 
ਭਾਲ ਕਰ ਾ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ  ਾਲੀਪਣ  ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰ  ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ 
 ੂਿੰ  ਅ ੁਸਰ  ਕਰ  ਲਈ ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰ ਾ, ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਿ   ੂਿੰ  ਜ਼ਰੂਰ 
ਸਿੰਚਾਰ ਕਰ  ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਈਿਵਰੀ ਉਤਿਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਇਕ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ ਰੀ ਣ, ਜਾਂ ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਕਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹੋ। ਮਸੂਾ 
ਕੋਲ ਇਕ ਦਰਿ  ਸੀ ਸ਼ਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂ ੂਿੰ  ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਿੁਡਾਵੇ। ਬਦਸ਼ਕਸਮਤੀ 
 ਾਲ, ਉਸਦੀ ਿੁਰੂਆਤੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜਿੰਗਲ ਸ਼ਵਚ ਉਸਦ ੇਜੀਵ  ਦ ੇਸ਼ਪਿ ੇ
ਹਟ੍ਣ ਦ ੇਭਾਵ  ਾਲ  ਤਮ ਹੋ ਸ਼ਗਆ। ਤਸੁੀਂ ਇਕ ਅੱਿੀ ਮਿੰ ਡਲੀ ਸ਼ਵਚ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਆਰਿੰਭਕ ਅ ੁਭਵ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਵਚ  ਤਮ ਹੋ ਸ਼ਗਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿੰ ਮਤ 
 ਾ ਿੱਡੋ! ਜਾੱ  ਮੈਕਸਵੈਲ ਸਾ ੂਿੰ  ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਦਿੰਦਾ ਹੈ “ਫੇਲ ਫਾਰਵਰਡ” ਆਪਣੀਆਂ 
ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਸ ਣਾ (2000). 
2. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਨਹਚਾਣ ੋ

ਰੋਮੀਆਂ 12:3, ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਸ਼ਜਆਦਾ  ਾ ਸੋਚਣ  ੂਿੰ  ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿੰਤ ੂਅਗਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੇਿ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ  ੂਿੰ  ਜਾਣੀਏ- 
ਸਾਡ ੇਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ੂਿੰ  ਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤ ੇਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 
ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

(ਕ) ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ  ੂਿੰ  ਪਸ਼ਹਚਾਣ।ੋ ਅਸ਼ਧਆਏ 3 ਸ਼ਵਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾ  
ਅਤੇ ਮ ੋਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਿੰਭਕ ਸ਼ਬਿੰਦ ੂ
ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹ । ਲੋਕ ਕਿੰ ਮ ਤੇ, ਕਲੀਸ਼ਯਸਾ ਸ਼ਵਚ, 

ਘਰ ਸ਼ਵਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਕਹੜੀਆ ਂਸਕਾਰਾਤਮਕ 
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ਗੱਲਾਂ ਕਸ਼ਹਿੰਦੇ ਹ , ਸ਼ਵਿਿੇ ਰੂਪ  ਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  
ਸ਼ਜਆਦਾ ਅੱਿੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹ  ਚਾਰ ਤੋ ਪਿੰ ਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸ਼ਵਚ ਸੋਚ ੋਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਅਤ ੇਕਰ ਾ ਪਸਿੰਦ 
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਸ਼ਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦ ੇਹੋ ਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾ  ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਧਆ  ਸ਼ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਣੁ ਸ਼ਕਸ 
ਤਰਹਾਂ ਪਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹ ? 

( )  ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ  ੂਿੰ  ਜਾਣ।ੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁਿੰਦੇ ਹੋ, 

ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਕੀ ਕਾਰ  ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਲੋਕ ਸ਼ਕਹੜੀਆਂ 
 ਾਕਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਕਸ਼ਹਿੰਦੇ ਹ । ਚਾਰ ਤੋਂ 
ਪਿੰ ਜ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ਦਿੰ ਦੀਆ ਂ
ਹ । ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾ  ਦੀ ਸਸ਼ਥਤੀ ਸ਼ਵਚ ਉਹ ਸ਼ਕਸ ਤਰਹਾਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਪਰਭਾਵ  ੂਿੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆ ਂਹ ? ਤੁਸੀਂ 
ਉ ਹ ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ? 

(ਗ) ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਰਦੇ ਦੀ ਪਰੇਰ ਾ  ੂਿੰ  ਜਾਣ-ੋ ਸ਼ਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 
“ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ਜਥੇ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਰੱਸ਼ ਆ ਹੈ” ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ 
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ਼ੁ ਆਦੀ ਉਤਿਾਹ ਕੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ? ਸ਼ ਯਿੰਤਰ  
ਸ਼ਵਚ ਹੋਣਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਾ? 

ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ ਦੇ ਸ਼ਧਆ  ਅਤੇ ਪਰੇਮ  ੂਿੰ  ਸ਼ਜੱਤਣਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਿਾ 
ਸ਼ਵਚ ਘਮਿੰਡ, ਲਾਲਚ, ਦੁਿਮਣੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆ ਂ“ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 
ਅਸ਼ਭਲਾਿਾਵਾਂ” ਦਾ ਕੀ ਸਥਾ  ਹੈ? ਪਰਮੇਿਰ  ਾਲ  ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ  ਾਲ ਇਮਾ ਦਾਰ ਰਹੋ। 

ਮੂਸਾ ਆਪਣ ੇਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿੰਗਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾ  
ਬਦਸ਼ਲਆ। ਉਹ ਸ਼ਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ  ਹੀਂ ਸ਼ਰਹਾ, ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ 
ਬਸ਼ਣਆ, ਦੁਿਮਣੀ ਸ਼ ਭਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹ  ਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ ਮਰ 
ਸ਼ ਵਾਸੀ ਬਣ ਸ਼ਗਆ। ਅਸ਼ਜਹਾ ਮ ੱੁ  ਬਣ  ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ਜਸ ਦੇ ਵਚ ਾਂ 
ਸ਼ਵਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ”(ਰਸੂਲ 7:22) ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ ” ਬੋਲਣ ਅਤੇ 
ਜੀਭ ਸ਼ਵਚ ਧੀਮਾ ਬਣਾਇਆ (ਕੂਚ 4:10) ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥ ਉਸਦੀ 
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ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੀ, ਪਰਿੰਤੂ ਹੁਣ, ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਸ਼ਦਰਿਟ੍ੀ ਸ਼ਵਚ, ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ  ਲਈ 
ਸ਼ਤਆਰ ਸੀ। 
3.  ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨ ੂੰ  ਸੁਣਨਾ 

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮਹਾ  ਆਗੂ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਮੂਸਾ, ਯਹੋਿੁਆ, ਸ਼ਗਦਾਊ , ਦਾਊਦ, 

ਪਤਰਸ, ਪੌਲੁਸ, ਪੁਰਾਣੇ  ੇਮ ਅਤ ੇ ਵੇਂ  ੇਮ ਦ ੇਸਭ ਦੇ ਚਸ਼ਰੱਤਰਾਂ ਸ਼ਵਚ ਇਕ ਗੱਲ ਆਮ 
ਸੀ। ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ “ਪਰਮਿੇਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ੍  ੂਿੰ  
“ਹਾਂ” ਸ਼ਕਹਾ, ਉ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੁੱ    ਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ  ਾ ਹੀ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ 
ਅਸਧਾਰ  ਸੀ। ਜਦ ਸ਼ਕ ਉ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਅਸ਼ਧਕ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਵਚ ਘੱਟ੍ 
ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿੰ ਦੇ ਸ  ਅਤ ੇਸ਼ਫਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ੍ ਦੀ  
ਆਸ਼ਗਆ ਪਾਲਣ ਲਈ ਇੱਿੁਕ ਸ । ਅਸੀਂ ਅਯੋਗ ਮਸ਼ਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਪਰਮੇਿਰ 
ਸਾ ੂਿੰ  ਕਸ਼ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਜਵੇਂ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਮੂਸਾ  ੂਿੰ  ਸ਼ਕਹਾ ਸੀ, “ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸ਼ਵਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ?” 

(ਕੂਚ 4:2) ਪਰਿ  ਇਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਅਤ ੇਆਸ਼ਗਆਕਾਰਤਾ ਸ਼ਵਚ ਆਪਣ ੇ
ਕਦਮ  ੂਿੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗ ੇਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦ ੇਲਈ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ 
ਕਰਾਂਗੇ। ਬਚਪ  ਸ਼ਵਚ “ਮੇਰਾ ਇਕ ਪਿੰਸਦੀਦਾ ਗੀਤਾ ਸੀ” ਜਦ ਿਾਮਗਰ ਕੋਲ ਬਲਦਾਂ 
ਦੀ ਪਰਾਇਣ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਗੁਲੇਲ ਸੀ, ਦੋਰਕਸ ਕੋਲ ਸੂਈ ਸੀ, ਰਾਹਾਬ ਕੋਲ ਸੂਤ 
ਦੀ ਡੋਰੀ ਸੀ, ਸਮਸੂ  ਕੋਲ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ, ਹਾਰੂ  ਕੋਲ ਸੋਟ੍ੀ ਸੀ, ਮਸ਼ਰਯਮ ਕੋਲ 
ਤੇਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਿਰ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਂ“ਤੁਹਾਡੇ 
ਹੱਥ ਸ਼ਵਚ ਕੀ ਹੈ”? 

4.  ਸਮ ਹ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ 

ਮੁਢਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਿੰਮਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਕਿੰਮ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦਾ 
ਸ਼ ਰਮਾਣ ਕਰ ਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ  ਾਲ ਯਾਤਰਾ  ੂਿੰ  ਵਿੰਡੇਗਾ। ਤਸੁੀਂ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਕਸ ਤਰਹਾਂ 
ਚੁਣਦੇ ਹੋ?  ਰੇ ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ  ਲੱਭੋ ਜੋ ਸੱਚਾਈ-ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੱਚ ਬੱਧ ਹ  ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਦ 
ਇਹ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਦੁ ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੇ ਦਰਿ   ੂਿੰ  ਸਮਝ ਸ਼ਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ  ੂਿੰ  
ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਵਚ ਦੇ ਣ ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਰਸ਼ਹਿੰਦ ੇਹ , ਇਿੰ  ੇ ਬੁੱ ਧੀਮਾ  ਲੋਕ ਜੋ ਟ੍ੋਏ  ੂਿੰ  ਤੁਸੀਂ 
 ਹੀਂ ਦੇ  ਸਕੇ ਉਹ ਦੇ ਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ 
 ੇਤਰ ਸ਼ਵਚ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਸ਼ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਿੁਕ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹੋ  
ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ ਆ ਂਅਤ ੇਇਮਾ ਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕ 
ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸਹੀ ਕਰ  ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਪਰਦਾ  ਕਰ ਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 
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ਗਲਤ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਦੇ  ਾਲ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਰਦ ੇਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ  ੂਿੰ  ਅਸਾ ੀ 
 ਾਲ ਵਿੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 
ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਪਰਮੇ ਕਰਦੇ ਹ । ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡ ੇ ਜਦੀਕ ਹੋਣ ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਸ਼ ਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ  ਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਤ ਦੀ ਪਰਾਰਥ ਾ ਦੇ ਬਾਦ ਸ਼ਯਸੂ  ੇ ਉ ਹ ਾਂ ਬਾਰਾਂ ਚੇਸ਼ਲਆਂ  ੂਿੰ  
ਚੁਸ਼ਣਆ ਜੋ ਉਸਦਾ ਅ ੁਸਰ  ਕਰ  ਪਰਿੰਤੂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਤਿੰ  ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ । ਮਸੂਾ  ੇ 
ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹਾਰੂ   ੂਿੰ  ਚੁਸ਼ਣਆ ਜੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਬਲਕੁਲ  ਵਾਂ ਸੀ, ਪਰਿੰਤੂ ਪਰਮੇਿਰ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਚਸ਼ੁਣਆ ਸ਼ਗਆ। ਆਪਣ ੇਸਮੂਹ  ੂਿੰ  ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ 
ਪਰਾਰਥ ਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ ਕਰੋ। ਪਰੇਮ ਸ਼ਵਚ, ਸ਼ਵਕਾਸ ਸ਼ਵਚ ਅਤੇ ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 
ਵਚ ਬੱਧ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਉਦੇਿ  ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰ  ਲਈ ਉ ਹ ਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ  ਾ ਕਰੋ। 
ਅਕਸਰ ਸਮੂਹ ਸ਼ ਰਮਾਣ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ  ੂਿੰ  ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਦਣੇ ਦੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ  ਾਲ ਆਰਿੰਭ 
ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮ  ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵ  ਦੇ ਅ ੁਭਵਾਂ  ੂਿੰ  ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਧੀਮੀ 
ਗਤੀ  ਾਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤ ੇਆਤਮਸ਼ਵਿਵਾਸ  ੂਿੰ  ਵਧਾਉ। 

ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸ਼ਕਥ ੇਰੱਸ਼ ਆ ਹੈ? ਕੀ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਕੋਈ ਦਰਿ  ਸ਼ਦੱਤਾ 
ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁਿੰ ਦ ੇਹ  ਸ਼ਕ ਤਸੁੀਂ ਉਸ ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤ ੇ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ  ੂਿੰ  ਪਸ਼ਹਚਣ , ਆਪਣੇ ਮ  ਦ ੇਉਤਿਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ  ਲਈ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ 
ਹਜ਼ਰੂੀ ਸ਼ਵਚ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਤਾਇਆ? ਕੀ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸ਼ ਿਚੈ 
ਸ਼ਦਵਾਇਆ ਸ਼ਕ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਬੁਲਾਹਟ੍  ੂਿੰ  ਉੱਤਰ ਦਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਸ਼ਵਿਵਾਸਯੋਗ ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ  ਰੱਸ਼ ਆ ਹੈ? 

ਯਾਦ ਕਰ ੋ

 ਰੋਮੀਆਂ 12:3-8 ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਕਰਪਾ ਤੋਂ ਸ਼ਜਹੜੀ ਮ ੂੈਿੰ  ਦਾ  ਹੋਈ ਤੁਹਾਡ ੇਸ਼ਵਚੋਂ 
ਹਰੇਕ  ੂਿੰ  ਆ ਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  ਸ਼ਜਿੰ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ  ਾਲੋਂ 
ਵੱਧ  ਾ ਸਮਝੇ ਸਗੋਂ ਸੁਰਤ  ਾਲ ਸਮਝੇ ਸ਼ਜੱਕੁਰ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਸ਼ਮਣ ਕੇ ਹਰੇਕ  ੂਿੰ  
ਸ਼ ਹਚਾ ਵਿੰ ਡ ਸ਼ਦੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਜਵੇਂ ਇਕ ਸਰੀਰ ਸ਼ਵਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅਿੰਗ ਹ  ਪਰ 
ਸਾਸ਼ਰਆਂ ਅਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿੰ ਮ  ਹੀਂ। ਸ਼ਤਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਵਚ 
ਸ਼ਮਲ ਕੇ ਇਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਅਰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਏ ਦ ੇਅਿੰਗ ਹਾਂ। ਸ ੋਸਾ ੂਿੰ  
ਉਸ ਸ਼ਕਰਪਾ ਦ ੇਅ ੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾ ੂਿੰ  ਦਾ  ਹੋਈ ਵੱ ੋ ਵੱ ਰੀਆ ਂਦਾਤਾਂ ਸ਼ਮਲੀਆ।ਂ 
ਫੇਰ ਜੇ ਉਹ  ਬਵੱੁਤ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ ਹਚਾ ਦੇ ਸਮਾ   ਬੁਵੱਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ 
ਸੇਵਾ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਸ਼ਸ ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਸ ਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰ ਮ 
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ਸ਼ਵਚ। ਜੇ ਉਪਦੇਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਦੇਿ ਕਰ  ਸ਼ਵਚ,ਦਾ  ਦੇਣ ਵਾਲਾ  ੁਲੇ ਸ਼ਦਲ 
ਦੇਵੇ ਉਪਕਾਰ ਤਰੱਦਦ  ਾਲ ਹੋਵ।ੇ 

 1 ਕੁਸ਼ਰਿੰ ਥੀਆ ਂ12:4-11 ਦਾਤਾਂ ਅ ੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹ  ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅ ੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹ  ਪਰ ਪਰਭ ੂਇਕੋ ਹੈ ਕਾਰਜ ਅ ੇਕ ਪਰਕਾਰ 
ਦੇ ਹ  ਪਰਿੰਤ ੂਪਰਮੇਿਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਜਹੜਾ ਸਭ ਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸਭ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਕਾਿ ਜੋ ਸਭ ਾਂ ਦ ੇਲਾਭ ਲਈ ਹੈ ਇਕ ਇਕ  ੂਿੰ  ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਕ  ੂਿੰ  ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਗਆ  ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਾਪਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਏ  ੂਿੰ  ਉਸੇ 
ਆਤਮਾ ਅ ੁਸਾਰ ਸ਼ਵਸ਼ਦਆ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸ਼ਕਸ ੇ ੂਿੰ  ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ ਹਚਾ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਸੇ  ੂਿੰ  ਉਸੇ ਇਕੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ  ਰੋਇਆ ਕਰ  ਦੀਆ ਦਾਤਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ 
ਸ਼ਕਸੇ  ੂਿੰ  ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸ਼ਵ ਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਸੇ  ੂਿੰ  ਅਗਿੰਮ ਵਾਕ ਅਤ ੇ
ਹੋਰ ਸ਼ਕਸੇ  ੂਿੰ  ਆਤਸ਼ਮਆਂ ਦੀ ਪਿਾਣ ਅਤ ੇਹੋਰ  ੂਿੰ  ਅ ੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆ ਭਾਿਾ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਸ਼ਕਸੇ  ੂਿੰ  ਭਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਾ ਪਰ ਉਹ ਇਕੋ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਜਸ ਤਰਹਾਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ   ੂਿੰ  ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਵਿੰ ਡ 
ਸ਼ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਮੁਖ ਸੁੱ ਚਾਈ  
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ 
ਹੈ, ਸ਼ਵਿਵਾਸਯੋਗਤਾ, ਵਚ ਬੱਧਤਾ ਅਤੇ  ੁਿੀ  ਾਲ ਅੱਿੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅ ੁਸਰ  ਕਰ  
ਦੁਆਰਾ ਿੁਰੂ ਕਰੋ, ਸ਼ਜਹੜਾ ਸੂਚ ਾ  ੂਿੰ  ਸਾਂਝਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ  ੂਿੰ  ਸੌਂਪਦਾ ਅਤ ੇ
ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਸ਼ ਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਜਆਦਾਤਰ ਅਗਵਾਈ ਸੁਭਾਸ਼ਵਕ ਰੂਪ  ਾਲ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤੀਨਕਿਆ: 
1.   ਸ਼ਕਸੇ ਅਸ਼ਜਹੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਜਹੜਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਦਰ ਅਤੇ 
ਸ਼ਪਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਠਸ਼ਹਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਕਿੰਮ ਕਰ  ਦੌਰਾ  ਕਲੀਸ਼ਸਯਾ 
ਸ਼ਵਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁਦਾਏ ਸ਼ਵਚ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਸ਼ਵਚ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਧਆ  ਸ਼ਦT। 
ਜੇਕਰ ਅਸ਼ਜਹਾ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਜੀਵ  ਚਸ਼ਰਤਰ  ੂਿੰ  ਪੜਹ ਾ ਿੁਰੂ ਕਰੇ 
ਸ਼ਜਸ  ੂਿੰ  ਤੁਸੀਂ ਪਸਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇ ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਤੋ. ਤਸੁੀਂ ਕੀ ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਉਸਦਾ 
ਉਲੇ  ਕਰੋ। 
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2.   ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਵਚ, ਕਲੀਸ਼ਸਯਾ ਸ਼ਵਚ, ਸਕੂਲ ਸ਼ਵਚ, ਕਾਰਜ ਸਥਾ  ਤੇ, ਆਪਣੇ 
ਸਮੁਦਾਏ ਸ਼ਵਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਸਸ਼ਤਰਤ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਸ਼ਵਚ ਇਕ ਆਗੂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ 
ਅ ੁਭਵਾਂ  ੂਿੰ  ਪਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਤਸੁੀਂ ਹੈਰਾ  ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰ  ਦੇ ਸ਼ਕਿੰ  ੇ 
ਅ ੁਭਵ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਸ । ਤਸੁੀਂ ਇ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅ ੁਭਵ ਤੋਂ ਕੀ 
ਸ਼ਸਸ਼ ਆ, ਦ ੋਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਸ਼ਵਚ? 

 
 
 
 
 

3.   ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਲ ੇ ਵਰਗਾਂ ਸ਼ਵਚ ਦਵੇੋ। 
(1-  ੀਵਾਂ, 5- ਉੱਚਾ) 
ਭਰੋਸੇਮਿੰ ਦ                                           1         2          3         4        5  

ਸਾਫ ਮ                                            1         2          3         4        5 

ਸ਼ ਮਰਤਾ                                           1         2          3         4        5 

ਅੱਿਾ ਸੁਣ ਵਾਲਾ                                   1         2          3         4        5 

 ੱੁਲੇ ਸ਼ਦਮਾਗ ਵਾਲੇ                                  1         2          3         4        5 

ਸ਼ਦਆਲੂ ਬੁੱ ਧੀਮਾ                                     1         2          3         4        5 

ਰਚ ਾਤਮਕ                                          1         2          3         4        5 

ਦੂਰ ਦਰਿੀ                                           1         2          3         4        5 

ਲਚਕੀਲਾ                                           1         2          3         4        5 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ  ਯੋਗ                                1         2          3         4        5 

ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ  ੂਿੰ  ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰ ਾ                    1         2          3         4        5 

ਅੱਿਾ ਕਰ ਾ                                          1         2          3         4        5 

ਸਮੇਂ ਤ ੇਸ਼ ਰਣਾ ਲੈਣਾ                                 1         2          3         4        5 

4. ਆਪਣੇ  ਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਮੱਤਰ ਤੋਂ ਪੱੁਿਣ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ 
ਤੁਹਾਡੇ  ਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ (ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਮੁ ਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸਿੰ ਪੂਰ  
ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੱੁਿਦੇ ਹੋਏ), ਇਕ ਵਾਸਤਸ਼ਵਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ  ਦਾ ਸ਼ਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਉ ਹ ਾਂ 
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ਸਾਰੇ  ੇਤਰਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਜਥ ੇਤੁਸੀਂ 3 ਅ ੁਮਾ  ਲਗਾਉਂਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਅਿੰ ਕ  ੂਿੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਵਚੋਂ ਸ਼ਕਸੇ  ਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਕਰ  ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਵਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 

 

ਅਨਧਕ ਅਨਧਐਨ ਲਈ: 
 ਦੀ ਸ਼ਵਲ ਟ੍ੁ ਲੀਡ ਬਾਈ ਮਾਰਸ਼ਵ  ਬੋਵੇਰ (ਬੋਵੇਰ, 1997) 

ਲੀਸ਼ਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੀ ਹਾਰਟ੍ ਬਾਈ ਜੈਕ ਕਾਹਲ (ਕਾਹਲ ਐਡਂ ਦੋ ੇਲ , 2004) 
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ਪਾਠ 10 - ਸਮ ਹਕ ਕੂੰ ਮ - ਕੁੂੰ ਜੀ 
ਸ਼ਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿੇਰ ਦ ੇਗੁਣਾਂ ਅਤ ੇਪਸ਼ਵੱਤਰ ਵਚ  ਦਾ ਅਸ਼ਧਐ  ਕਰਦ ੇ

ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਧਆ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਵਰਤਮਾ  ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਪਸ਼ਰਣਾਮ 
ਦੇ ਲਈ ਭਸ਼ਵੱ  ਦ ੇਬਲੀਦਾ  ਲਈ ਕਦੀ ਰੂਚੀ  ਹੀਂ ਲੈਂਦ।ੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਸ਼ਦ ਾਂ ਸ਼ਵਚ 
ਧਰਤੀ ਉੱਤ ੇਆਪਣਾ ਸ਼ਪਆਰ ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਪਿਟ੍ ਰੂਪ  ਾਲ ਇਕ 
ਯੋਜ ਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਇਕ ਅਸ਼ਜਹੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ  ਾਲ ਵਾਚਾ ਿਾਸ਼ਮਲ ਸੀ ਸ਼ਜਹੜਾ 
ਸ਼ਵਿਵਾਸਯੋਗਤਾ  ਾਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ  ਾਲ ਇਸ ਸ਼ਵਿਵਾਸ  ੂਿੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤ ੇ
ਉਸਦਾ ਵਿੰਿ ਧਰਤੀ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਚੇਗਾ (ਉਤਪਤ 18:18, 19). ਉਸ  ੇ ਇਕ ਿਟੋ੍ੇ ਸ਼ਜਹੇ, 

 ੀਤੀ ਅ ੁਸਾਰ ਸ਼ ਯੁਕਤ ਇਕ ਜਾਤੀ  ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕੇ ਚੁਸ਼ਣਆ। ਸ਼ਯਸ ੂ ੇ ਵੀ 
ਉਸੇ ਆਦਰਿ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ੇ ਯਰੂਿਲਮ ਦੇ ਧਾਰਸ਼ਮਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਕੁਝ 
ਅਣਜਾਣ ਮਸ਼ਿਆਸ਼ਰਆਂ ਦ ੇਝੁਿੰਡ  ਾਲ, ਚੁਿੰ ਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਸ਼ਜਕ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਿੇਕੇ 
ਗਏ ਲੋਕਾਂ  ਾਲ, ਇਕ ਦੇਹਾਤੀ  ੇਤਰ ਸ਼ਵਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆਰਿੰਭ ਕੀਤੀ। ਤਦ 
ਉਸ ੇ ਇਕ ਅਸ਼ਜਹੇ ਸਮੂਹ  ੂਿੰ  ਸ਼ਕਵੇਂ ਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਜਸ ੇ ਸਿੰ ਸਾਰ  ੂਿੰ  ਬਦਲ ਸ਼ਦੱਤਾ 
ਅਤੇ ਸ਼ਜਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ੇਲਆਂ  ੂਿੰ  ਪਰੇਸ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?  
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1.   ਪਿਾਰਥਨਾਪ ਰਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਸਦੁੱ ਸ ਚੁਣ ੋ

ਅ ੀਰਲੇ ਅਸ਼ਧਆਏ ਸ਼ਵਚ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਦੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਿੰ ਸ਼ਦਆਂ 
 ੂਿੰ  ਉ ਹ ਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਰੱਤਰ ਸ਼ ਰੀ ਣ ਕਰ  ਦੁਆਰਾ ਲੱਭਣਾ ਆਰਿੰਭ ਕਰੋ। ਕੀ ਉਹ ਅਸ਼ਜਹੇ 
ਲੋਕ ਹ  ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਤ ੇਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ? ਕੀ ਉਹ ਇਮਾ ਦਾਰ, ਸ਼ਮਹ ਤੀ, ਸੁਧਾਰ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ  ਦ ੇਇਿੁੱ ਕ, ਸ਼ਸੱ ਣ ਸ਼ਵਚ ਉਤਾਵਲੇ, ਪਰਮੇਿਰ  ਾਲ ਆਪਣ ੇਸਿੰਬਿੰ ਧ 
ਬਾਰੇ ਚਾਹਵਾ , ਆਤਮਾ ਸ਼ਵਚ ਅ ਿੰ ਦਮਈ, ਜਦ ਸੱਚਾਈ ਦੁੱ   ਦੇਵੇ ਤਦ ਵੀ ਸੱਚੇ ਰਸ਼ਹਣ 
ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ  ਵਾਲੇ, ਸ਼ਮਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਾਂ ਪਰਤੀ 
ਸ਼ਦਆਲੂ ਅਤੇ ਆਦਰਪੂਰਵਕ, ਆਤਸ਼ਮਕ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਸਆਣੇ, ਮਾਫੀ ਦਣੇ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ 
ਕਿੰ ਮਾਂ ਸ਼ਵਚ ਲੇ ੇਦਾਰ, ਸ਼ਕਰਪਾਲੂ ਅਤ ੇਪਰੇਮੀ ਹ ? ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅਸਿੰਭਵ 
ਸੂਚੀ ਸ਼ਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟ੍ੀਚਾ ਇ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਹਰੇਕ  ੇਤਰ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਸੱਧ ਹੋਣਾ  ਹੀਂ 
ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਾ ਹੈ ਸ਼ਜਹੜਾ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਇਹ ਜਾਣ  ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇ 
ਸ਼ਕ ਉਹ ਸ਼ਕੱਥੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ  ਤਾਂ ਜੋ ਅਸ਼ਜਹੀਆਂ ਸਸ਼ਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ ਕਲਣ ਲਈ 
ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ ਗਰਾ ੀ ਸ਼ਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਜਾਣੋ - ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਿਕਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਪਸਿੰਦ ਅਤੇ 
 ਾਪਸਿੰਦ, ਕੁਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੂਚੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ , ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਜਹੜੀ ਵੀ 
ਗੱਲ ਉਤੇਸ਼ਜਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਵਚ  ਹੀਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ 
ਦੌਰਾ  ਜਦ ਉ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਹਰੇਕ  ਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਿਤਾ ਮਜ਼ਬਤੂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਯਸੂ  ੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵ  ਆਪਣੇ ਚੇਸ਼ਲਆਂ  ਾਲ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਗਜੁਾਸ਼ਰਆ - ਚੱਲਦੇ 
ਹੋਏ,  ਾਂਦੇ, ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ, ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ ੱਜੀ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਵਧਣ ਅਤ ੇਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ ਹੋਣ 
ਦੀ ਚੁਣਤੌੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਸੱ ਾਉਣ ਯੋਗ ਘੜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ 
ਗਲੀਲ ਦੇ ਸਮੁਿੰ ਦਰ ਦੇ ਸ਼ਕ ਾਸ਼ਰਆਂ ਤ ੇਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਮਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਸੇ  ੂਹ ਤੇ, ਜਾਂ 
ਯਰੂਿਲਮ ਸ਼ਵਚ ਮਿੰਦਰ ਸ਼ਵਚ। ਉਸਦੀ ਜਮਾਤ ਸਾਰੇ ਦੇਿ ਤਦ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ 
 ਮੂ ਾ ਵੀ ਬਸ਼ਣਆ ਸ਼ਕ ਉਹ ਸ਼ਕਵੇਂ ਪਰਾਰਥ ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਸ਼ਲ ੇ ਗਏ ਵਚ  
ਦੇ ਸ਼ਗਆ  ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਪਤਾ ਦ ੇ ਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਿੰ ਧ  ੂਿੰ  ਗਸ਼ਹਰਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹ ।  

ਪਰਾਰਥ ਾਪੂਰਵਕ ਅਸ਼ਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਦੀ ਿ ਿੀਅਤ, ਬਲ, 

ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੁਿਲਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ  ਾਲੋਂ ਸ਼ਭਿੰ   ਹੋਣ। ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਸੋਚ ਸ਼ਵਚਾਰ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਧਕਤਰ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਚੁਣ  ਦੀ ਪਰੀਸ਼ ਆ ਸ਼ਵਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਜਹੜੇ ਸਾਡੇ 
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ਵਾਂਗ ਬੋਲਣ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦ ੇਹੋਣ, ਸ਼ਜਹੜੇ ਸਾਡ ੇਸ਼ਜਹੀਆਂ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਸਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ 
ਸੱਸ਼ਭਆਚਾਰਕ ਸ਼ਪਿੋਕੜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਪਿੋਕੜ ਸ਼ਜਹਾ ਹੋਵ।ੇ ਪਰ ਅਸੀਂ 
ਇਕ ਸਿੰਸਥਾ, ਇਕ “ਦੇਹ” ਸ਼ਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਚ ਵ ਰੇਵੇਂ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆ ਂ4:16). 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ  ੂਿੰ  ਸ਼ਸਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ਤਆਰ 
ਕਰ  ਦਾ ਮੌਕਾ  ਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਕੋਈ ਅਸ਼ਜਹਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ਮਲੇ 
ਸ਼ਜਹੜਾ ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ 
ਆਰਿੰਭਕ-ਸ਼ਬਿੰ ਦੂ ਇਕੋ ਹੈ, ਆਮਹਣ-ੇਸਾਮਹਣ ੇਦਾ ਸਿੰਬਿੰ ਧ। 

ਲੂਕਾ 6:12-16 ਸਾ ੂਿੰ  ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉ ਹ ਾਂ ਬਾਰਾਂ ਚੇਸ਼ਲਆਂ  ੂਿੰ  ਚੁਣ  
ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਸ਼ਜਹੜੇ ਸ਼ਯਸੂ  ਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਯਸ ੂਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰਾਰਥ ਾ ਸ਼ਵਚ 
ਸ਼ਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਿੱਕ ਉਸ ੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਆਪਣਾ ਵਚ  ਸੁਣਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ 
ਸ਼ਵਚ ਜਾਂਸ਼ਚਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅ ੀਰਲੀ ਚੌਣ ਸ਼ਵਚ ਉਸ  ੂਿੰ  ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ 
ਬੁੱ ਧੀ ਅਤ ੇਉਦੇਿ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ  ੂਿੰ  ਘੱਟ੍  ਾ ਕਰੋ। 
ਇਹ ਉਹੋ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 
ਸਾਂਝੀ ਕਰ ੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਣੁੇ ਕੋਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਹੈਰਾ  ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹ । ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾ  ਹੁਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਕੀ ਸ਼ਯਸੂ ਵੀ ਪਰਮੇਿਰ ਵੱਲੋਂ 
ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਚੌਣ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾ  ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਦ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਯਹੂਦਾਹ  ੂਿੰ  ਬਟ੍ੂਏ ਦਾ ਸ਼ ਯਿੰਤਰਣ ਦਣੇ ਸ਼ਵਚ ਉਸ ੂਿੰ  ਸ਼ਕਿੰ  ੇ ਸ਼ਵਿਵਾਸ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ? 

2.   ਸਮ ਹ ਨ ੂੰ  ਜੋੜਨਾ  
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡ ੇਸਮੂਹ ਦੇ “ਟ੍ੁਕੜੇ” ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ 

ਇਕ ਸਧਾਰ  ਉਦੇਿ  ਾਲ ਇਕ ਸਿੰ ਯੁਕਤ ਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿੰਮ 
ਆਰਿੰਭ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਸ਼ਹਲੀ ਮਿੰਗ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ, ਇਕ ਆਗੂ 
ਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਰਿ   ੂਿੰ  ਸਪਿਟ੍ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਬਆ  ਕਰੋ ਸ਼ਜਹੜਾ 
ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਪਰਮਿੇਰ  ੇ ਸ਼ਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਿ   ੂਿੰ  ਇਕ ਅਸ਼ਜਹੇ ਢਿੰਗ ਸ਼ਵਚ 
ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਕ ਸਭ ਾਂ ਕੋਲ ਇਕੋ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਚਣੁੌਤੀਪੂਰ  
ਦੋ ੋਂ  ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਜਹਾ  ਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸ਼ਕ ਉਹ 
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ਉ ਹ ਾਂ ਅਿੰ ਸ਼ ਹ ਆਂ ਸ਼ਜਹੇ ਹੋਣ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਹਰੇਕ  ੇ ਆਪਣੇ  ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਵਚ ਇਕ ਹਾਥੀ  ੂਿੰ  
ਇਕ  ਿੰ ਭੇ, ਇਕ ਰੱਸੀ, ਇਕ ਟ੍ਸ਼ਹਣੀ, ਇਕ ਪੱ ੇ, ਇਕ ਕਿੰਧ, ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰੂਪ 
ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਬਆ  ਕੀਤਾ। ਸ਼ਜਿੰ  ੇ ਸਧਾਰ  ਿਬਦਾਂ ਸ਼ਵਚ ਦਰਿਣ ਪਰਗਟ੍ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਓ ੀ ਹੀ ਅਸ਼ਧਕ ਤੁਹਾਡ ੇਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਦੇਿ 
 ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰ  ਲਈ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਇਕ ਕਰ  ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਵ ਾ ਵੀ ਓ ੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਿ  
 ੂਿੰ  ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਵਿੇਿ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਕੋਈ ਿਟੋ੍ਾ ਕਿੰ ਮ  ਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ੂਿੰ  ਤੁਿ  ਹੀਂ 
ਸਮਸ਼ਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਆਪਣਾ ਦਰਿ  ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱੁਿੋ ਸ਼ਕ ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਵਚ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਸ਼ਜਹਾ ਮਿੰ  ਕੇ  ਾ 
ਚੱਲੋ ਸ਼ਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹ । 

ਦੂਸਰਾ ਪਗ ਹੈ ਇਹ ਪਸ਼ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਾ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਮਹੂ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਕਵੇਂ 
ਇਸ ਦਰਿਣ  ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਯੋਜ ਾ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਪਰਗਟ੍  ਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ-ਪਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਦਮਾਗੀ ਸੋਚ-
ਸ਼ਵਚਾਰ ਕਰ ਾ ਇਕ ਸਰਵਉੱਤਮ ਸਮਸ਼ੂਹਕ ਕਸਰਤ ਹੈ ਸ਼ਜਹੜੀ ਏਕਤਾ, ਸਪਿਟ੍ਤਾ, 
ਉਤਿਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈ ੂਿੰ  ਇਕ ਉਦਾਹਰ  ਦੇਣ ਸ਼ਦਉ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਦਰਿਣ “ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਸ਼ਜਹਾ ਸਮੂਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਹੜਾ ਪਰਮੇਿਰ  ਾਲ 
ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਸ਼ਵਚ ਇਕ ਦੂਜੇ  ੂਿੰ  ਪਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ,” ਅਤੇ ਇਹ “ਸ਼ਕਵੇਂ” ਵਾਲਾ ਭਾਗ “ਪਰਮੇਿਰ ਦ ੇਵਚ  ਦ ੇਅਸ਼ਧਐ , 

ਪਰਾਰਥ ਾ ਸ਼ਵਚ ਸਸ਼ਹਭਾਗਤਾ, ਸਮਸ਼ੂਹਕ ਅਰਾਧ ਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।”  

 

3.   ਇਕ ਦ ਜੇ ਦੀ ਸੇਿਾ 
ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੇਹ ਸ਼ਵਚ, ਇਕੋ ਉਦੇਿ ਸ਼ਵਚ, ਸ਼ਪਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ  ੂਿੰ  

ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ  ਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸ਼ਯਸੂ ਸ਼ਜਹੇ 
ਕਦੇ  ਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ (ਯੂਹਿੰ  ਾ 17:22). ਮੈਂ ਸ਼ ੱਜੀ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਜਾਸ਼ਣਆ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸਮੂਹ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ਼ਵਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੁਝ-ਸ਼ਚਰ ਦੇ  ਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਿੰਤ ਸ਼ਵਚ ਸਮੂਹ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ਼ਵਚਕਾਰ ਜਲਣ, ਹਿੰਕਾਰ, ਅਸ਼ਵਿਵਾਸ ਅਤੇ ਿੱਕ  ੂਿੰ  ਵਧਾਵੇਗਾ, ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਸਿੰ ਸਥਾ 
ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਰਿ  ਤੋਂ ਭਟ੍ਕਾਉਂਦ ੇਹੋਏ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ  ੂਿੰ  ਇਕ ਦੂਜੇ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤ ਕਰ , ਸਿੰਘਰਿ ਸ਼ਵਚ ਪਏ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ  ਲਈ, ਸ਼ਪਆਰ, 
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ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਸ ਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦ ੇਮੈਬਰਾਂ  ੂਿੰ  ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰੋ। 
ਉਦਾਹਰ  ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਕਈ ਿਟੋ੍ੇ ਸਮੂਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਧ ਸ਼ਰਹਾ 
ਹੈ ਜਦ ਸ਼ਕ ਦੂਸਰਾ ਘੱਟ੍ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ “ਵਧ ਰਹੇ” ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਗੂ  ੂਿੰ  “ਘੱਟ੍ ਰਹੇ” 

ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਗੂ  ਾਲ ਆਮਹਣ-ੇਸਾਮਹਣੇ ਸ਼ਮਲਣ ਅਤ ੇਸੁਝਾਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰ  ਲਈ ਸ਼ਮਲਣ 
ਵਾਸਤ ੇਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ ਰਿੰਤਰ ਸਮਸ਼ੂਹਕ ਸਭਾਵਾਂ 
ਰੱ ੀਆਂ ਜਾਣ ਸ਼ਜੱਥੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਉ ਹ ਾਂ ਸਮੱਸ਼ਸਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਹੱਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ  ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਦਾ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣ ੇ
ਸਾਮਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ  ਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ  ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਆਪਣ ੇਲਈ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਟ੍ੀਚੇ ਸ਼ ਰਧਾਸ਼ਰਤ ਕਰ  ਲਈ ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ 
ਟ੍ੀਚੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹ  ਸ਼ਜਹੜੇ ਸਿੰ ਪੂਰ  ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੇ ਪੱ  ਸ਼ਵਚ 
ਹੋਣ।  

ਕਿੰਮਾਂ, ਿਬਦਾਂ, ਅਤ ੇਸ਼ਵਚਾਰਾਂ ਸ਼ਵਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਪਰਤੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਦਾ  ਮੂ ਾ 
ਬਣੋ। ਸ਼ਯਸੂ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਵਿੇਿ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਉ ਹ ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਜਹੜੇ 
ਦੁੱ  ੀ, ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਸ਼ਤਿੰ   ਸਾਲ 
ਸ਼ਵਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰ  ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਅਸਿੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਮਿ  ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 
ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਹਲਾ  ਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਦਾ ਭੇਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਪਤਾ ਦੀ 
ਰੋਜ਼ਾ ਾ, ਸ਼ ਰਿੰਤਰ, ਸ਼ਵਿਵਾਸਯੋਗ, ਅਤੇ ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਭਰੀ ਆਸ਼ਗਆਕਾਰਤਾ (ਯੂਹਿੰ  ਾ 
5:19). 
4.   ਇਕ “ਸਿਸਥ” ਸੂੰ ਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖਣਾ 

ੳ.    ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਸ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਵਕਾਸ  ੂਿੰ  ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰ ਾ 
ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਕਿੰਮ ਸ਼ਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਆਗੂ ਹੁਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦ ੇਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸ਼ਵਕਾਸ  ੂਿੰ  
ਉਤਿਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਆਪਣ ੇਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ੍ 
 ੋਜਣਾ ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵ  ਸਾਂਝਾ ਕਰ  ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਾਜ਼ਕੁਤਾ, ਇਮਾ ਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਸ਼ ਮਰਤਾ ਿਾਸ਼ਮਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਵਿਵਾਸਯੋਗਤਾ  ਾਲ ਉ ਹ ਾਂ ਲਈ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਧਆ ਪੂਰਵਕ 
ਉ ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਸ਼ ਆਂ  ੂਿੰ  ਸਣੁੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥ ਅ ੁਸਾਰ 
ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਉਹੋ ਬਣ  ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਿਰ ਉ ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।  
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ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਵਿਵਾਸਯੋਗ ਅਤ ੇਸ਼ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ, ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਅਸ਼ਜਹੇ ਕਿੰ ਮ ਸੌਂਪੋ 
ਸ਼ਜਹੜੇ ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਵਧਾਉਣ। ਸ਼ਯਸ ੂ ੇ, ਬਹੁਤ  ਾਸ ਆਦੇਿਾਂ ਦੇ  ਾਲ 
ਉਸ ਸ਼ਪਿੰ ਡ ਸ਼ਵਚ ਬਹੱਤਰ ਚਸ਼ੇਲਆਂ  ੂਿੰ  ਭੇਸ਼ਜਆ ਸ਼ਜੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਸ਼ਰਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਕ 
ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਸ਼ਹਣਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਕੀ ਕਰ ਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਜਾਣ, ਸ਼ਬਮਾਰਾਂ  ੂਿੰ  ਚਿੰਗਾ ਕਰ  ਅਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ  ਲਈ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਤਆਰ ਸ ? ਯਕੀ   ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਉਹ ਆਤਸ਼ਮਕ ਯੋਧਾ  ਹੀਂ ਸ , 

ਸ਼ਜਵੇਂ ਬਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟ੍ ਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹ , ਪਰ ਪਰਮਿੇਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮਲੇ 
ਅਸ਼ਧਕਾਰ  ਾਲ ਉ ਹ ਾਂ ਉਹ ਕਿੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਜਸ ਲਈ ਉਸ ੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  
ਭੇਸ਼ਜਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸ਼ਕ ਉਹ ਇਸਦ ੇ ਤੀਸ਼ਜਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾ  ਸ  
(ਲੂਕਾ 10:1-20)! 

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਸ ਾ ਸ਼ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦਾ 
ਇਕ ਅ ਿੰਡ ਸ਼ਹੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹ  ਤਾਂ ਇਕ ਪਰੀਸ਼ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ 
ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  “ਆਪਣ ੇ ਿੰ ਭ ਹੇਠ” ਰੱਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਚੋ! ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  
ਉਹ ਕਿੰਮ ਕਰ  ਲਈ ਜਾਣ ਸ਼ਦਉ ਸ਼ਜਸ ਲਈ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਬੁਲਾਇਆ 
ਅਤੇ ਸ਼ਜਸ ੂਿੰ  ਕਰ  ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ  ਾਲੀ ਥਾਂ  ੂਿੰ  ਭਰ  
ਲਈ ਹੋਰਾਂ  ੂਿੰ   ੜਹਾ ਕਰ  ਲਈ ਪਰਮੇਿਰ ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਰੱ ੋ। ਉਸ “ਬਹਾਉ” ਤੋਂ 
ਸ਼ਬ ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੂਹ ਉ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਦਰੋਹੀ  ੌਜਵਾ ਾਂ ਸ਼ਜਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਜਹੜੇ 
ਸ਼ਕਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਸੱੁਸ਼ਜਤ ਅਤ ੇਸ਼ਤਆਰ  ਾ ਹੋਣ। 

ਅ.   ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ  ੂਿੰ  ਵਧਾਉਣਾ 
   ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਉਦੇਿਪੂਰ , ਪਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਭ ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਸੱ ਣ ਦਾ 

ਅਵਸਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹ । ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ, ਸ਼ਸੱ ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਂ 
ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਰਿੰਭ ਅਤ ੇਅਿੰਤ ਪਰਾਰਥ ਾ  ਾਲ 
ਕਰੋ। ਸਭਾ ਦ ੇਆਰਿੰਭ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ੂਿੰ  ਸੂਚੀ ਸ਼ਵਚ 
ਿਾਸ਼ਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰ  ਅਤੇ ਪਰਿ ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 
ਸਮਾਂ ਹੋਵ।ੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਵਿੇ 
ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅ ੁਮਾ  ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭਾ ਦ ੇਸਮੇਂ  ੂਿੰ  
ਸ਼ ਰਧਾਸ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ ੇਲੇ ੇ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਦਾ 
ਸ਼ਹੱਸਾ ਹ , ਤਾਂ ਦੱਸ ੋਸ਼ਕ ਹਰੇਕ ਲੇ ੇ ਲਈ ਸ਼ਕਿੰ ਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤ ੇਆਿਾ ਕੀਤੇ 
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ਸ਼ਵਿੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ ਰਦੇਿ ਸ਼ਦਉ। ਿਾਇਦ ਸਭਾ ਸ਼ਵਚ ਅਸ਼ਧਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ 
ਲੇਸ਼ ਆਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਲ ਤ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਦਿੰਦ ੇਹੋਏ ਕੇਵਲ ਮੁੱ   ਸ਼ਵਸ਼ਿਆਂ ਤ ੇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ।  
ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਰੇਰਣਾ ਲਈ, ਪਰਬਿੰ ਧ ਸ਼ਵਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 

ਬਲ ਸ਼ਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ  ਲਈ, ਅਤੇ ਸਭ ਾਂ  ੂਿੰ  ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਹੁਿੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਬੁੱ ਧੀਮਾ ੀ  ਾਲ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਲਈ 
ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਿਬਦ ਹਮੇਿਾਂ ਸ਼ ੱਜੀ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ ਪਟ੍ੇ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹ । ਸਦੱਸਾਂ 
ਸ਼ਵਚਕਾਰ ਸਿੰਭਵ ਆਪਸੀ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਦੀਆ ਂਸਮੱਸ਼ਸਆਵਾਂ  ੂਿੰ  ਜਾਣ  ਲਈ ਵੀ ਸਮੂਹ 
ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹ । 
ਗੁੱ ਟ੍ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾ  ਰਹੋ ਸ਼ਜਹੜੀ ਕੁਝ ਸਮੂਹ ਦ ੇਸਦੱਸਾਂ  ੂਿੰ  ਕੱਢ ਦਵੇੇ 

ਅਤੇ ਅਸ਼ਜਹੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰੇ ਸ਼ਜਹੜੇ ਸਮੂਹ ਦ ੇਸਦੱਸਾਂ  ੂਿੰ  ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਵਧਾਉਣ 
ਲਈ ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰੇ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਸ਼ੂਮਕਾ  ਾਲੋਂ ਵੱ  
ਹੋਵੇ।  

ੲ.   ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਤਾਉ 

ਇਕ ਦੂਸਰੇ  ਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅ ਿੰ ਦ ਮਾਣ ੋ- ਸਮੇਂ ਅ ੁਸਾਰ ਜੀਵ  ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਘਰੇਲੂ ਕਿੰ ਮ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਭੋਜ  ਜਾਂ ਕੋਫੀ ਲਈ ਜਾਂਦ ੇ
ਹੋਏ, ਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ੂਿੰ  ਕਰ  ਦ ੇਰਚ ਾਤਮਕ ਢਿੰਗ ਮਿੰਗ।ੋ ਇਹ ਉਹ 
ਘੜੀਆਂ ਹ  ਜਦ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ  ਾਲ ਸਿੰਗਤੀ ਕਰ ਾ ਸਮੂਹ ਦੇ 
ਬਣ  ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਪਸ਼ਹਲੂ ਹੈ,  ਾ ਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸ਼ਕ ਕੋਈ 
ਕਿੰਮ ਪੂਰਾ  ਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਣੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ 
ਹੱਸਣਾ ਅਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ਸੱ ੋ।  

ਸ.   ਸਾਵਧਾ  ਰਹੋ 

ਉ ਹ ਾਂ “ਲੂਿੰ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਿੰਗੂਰੀ ਬਾਗ  ੂਿੰ   ਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹ ”ਬਚੋ, 

ਉ ਹ ਾਂ ਿਟੋ੍ੀਆਂ ਸ਼ ਝ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ 
ਵਧਦੀਆਂ ਹ  (ਸਰੇਿਟ੍ ਗੀਤ 2:15). ਸਭ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ ਪਰਾਰਥ ਾ 
ਅਤੇ ਬੁੱ ਧੀ  ਾਲ  ਸ਼ਜੱਠੋ। ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ ਸ਼ ਪਟ੍ਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਓ ਾ ਹੀ  ਾਜ਼ਕੁ 
ਹੈ, ਸ਼ਜਿੰ ਾ  ਾਜ਼ਕੁ ਢਿੰਗ ਹੈ। “ਬੁੱ ਧਵਾ  ਦੀ ਤਾੜ ਸੁਣ  ਵਾਲੇ ਦ ੇਕਿੰ   ਦ ੇਲਈ 
ਸੋ ੇ ਦੀ ਬਾਲੀ ਅਤ ੇਕੁਿੰ ਦ  ਦਾ ਗਸ਼ਹਣਾ ਹੈ” (ਕਹਾਉਤਾਂ 25:12). ਭਾਵੇਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਦ  ਾਰਾਜ਼ ਕਰ  ਜਾਂ ਸੋ ੇ ਦਾ ਇਕ ਗਸ਼ਹਣਾ ਬਣ  ਇਹ ਅਕਸਰ 
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ਸਮੇਂ ਤ ੇਹੀ ਸ਼ ਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਾਉਤਾਂ ਸਿੰਬਿੰ ਧਾਤਮਕ ਬੁੱ ਧੀ ਲਈ ਅਦਭੁੱਤ 
ਰਤ  ਹ । ਰੋਜ਼ਾ ਾ ਇਕ ਜਾਂ ਦ ੋਤੇ ਮ   ਕਰ  ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਉ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ 
ਇਕ ਅਸ਼ਜਹਾ ਡੂਿੰ ਘਾ ਭਿੰ ਡਾਰ ਬਣਾ ਲਉਗੇ ਸ਼ਜਸ ਤੋਂ ਅਿੰਤਰ-ਸ਼ਦਰਿਟ੍ੀਆਂ ਕੱਢੀਆ 
ਜਾ ਸਕਣ। 

5. ਨਸਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਚੋ  
ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਇਕ  ਤਰਾ ਭਾਵ ਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਤਸ਼ਮਕ ਕਾਰ  ਤੋਂ ਸ਼ਸਹਤ 

 ਰਾਬੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਪੇਟ੍ਣ ਵਾਲੀਆ ਂਅਤ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਗਾਂ ਸਭ- ਰਚ ਕਰ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾ   ਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਅਸ਼ਜਹਾ ਅ ੁਭਵ ਕਰ ਾ 
ਆਰਿੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸਿੰ ਸਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਸ਼ਢਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡ ੇਦਆੁਲੇ ਸ਼ਗਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 
ਦੁਿਮਣ ਅਤ ੇਹਿੰ ਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਮ ਵੀ ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ,  ਾ ਸ਼ਕ 
ਤੁਹਾਡ।ੇ ਸ਼ਯਸ ੂਦ ੇਜੀਵ   ੂਿੰ  ਜਾਂਚੋ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਜਹੇ ਸ  ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ - ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਸ਼ਲਆਂ  ਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸ਼ਜਹੇ 
ਸਮੇਂ ਜਦ ਭੀੜ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਧਆ  ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਚਲਾ ਸ਼ਗਆ। 
ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਸੇ  ੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਬਾਉ  ੂਿੰ  ਮਸ਼ਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਯਸੂ ਹੈ, ਸ਼ਜਸ ਕੋਲ ਸਿੰ ਸਾਰ 
 ੂਿੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਾਰਹਾਂ ਚੇਸ਼ਲਆਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਤਆਰ ਕਰ  ਅਤੇ ਸ਼ਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਤਿੰ  ਸਾਲ 
ਸ । ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ  ੇ ਸ਼ਤਆਰ ਹੋਣ, ਆਰਾਮ ਕਰ , ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰ , ਅਤੇ ਸ਼ਵਚਾਰ 
ਕਰ , ਅਤੇ ਹਰੇਕ  ਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ ਕਰ  ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਲਆ। ਪਰਮੇਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ 
ਸਹਾਇਕ ਯੋਜ ਾ  ਹੀਂ ਸੀ।   
ਯਾਦ ਕਰੋ: 

 ਯੂਹਿੰ  ਾ 13:35 - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਂ ਸ਼ਵਚ ਪਰੇਮ ਰੱ ੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਭ 
ਜਾਣ ਗੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ।  

 ਸ਼ਫ਼ਸ਼ਲੱਪੀਆਂ 2:2-4 - ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅ ਿੰ ਦ  ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮ  
ਹੋਵੋ, ਇਕੋ ਸ਼ਜਹਾ ਪਰੇਮ ਰੱ ੋ, ਇਕ ਸ਼ਚੱਤ, ਇਕ ਮਤ ਹੋਵ।ੋ ਧੜ ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ 
ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਘੁਮਿੰਡ  ਾਲ ਕੁਝ  ਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਤਸੁੀਂ ਅਧੀ ਗੀ  ਾਲ ਇਕ ਦੂਏ 
 ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣ।ੋ  
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ਮੁੁੱ ਖ ਸੁੱ ਚਾਈ: 
ਇਕ ਅਸ਼ਜਹਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਵਸ਼ਭਿੰ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਸ਼ਜਹੀ “ਦੇਹ” ਸ਼ਜਹੜੀ ਉਦਿੇ 
ਸ਼ਵਚ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਪਰਤੀ ਪਰੇਮ ਸ਼ਵਚ ਇਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ।  
ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤੀਨਕਿਆ: 
1.   ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਦਰਿਣ  ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰ  ਲਈ ਇਕ “ਸ਼ ਆਲੀ ਸਮੂਹ” 

ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਉਂ?  

2.   ਸ਼ਕਸੇ ਅਸ਼ਜਹੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਵਚ ਅਸ਼ਜਹੀਆ ਂਸ਼ਕਹੜੀਆ ਂਮੁੱ   ਚਣੁੌਤੀਆਂ ਹ  ਸ਼ਜਸਦਾ ਹੁਣ 
ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸ਼ਹੱਸਾ ਹੋ? ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲ ਸ਼ਕਹੜੇ ਹ ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਇਹ ਔ ੇ ਪਰਿ  ਹ , ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਸ਼ਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ 
ਮੂਲ ਪਰਿ  ਹ । 
 

ਹੋਰ ਅਨਧਐਨ ਲਈ: 
ਗੁਡ ਟ੍ ੁਗਰੇਟ੍ ਬਾਈ ਸ਼ਜਿੰਮ ਕੁਸ਼ਲ ਸ (ਕੁਸ਼ਲ ਸ, 2001) 

ਦੀ ਫਾਈਵ ਦੀਸਫੁ ਕਿ ਸ ਆਫ ਏ ਟ੍ੀਮ ਬਾਈ ਪਤਸ਼ਰਕ ਲੇ ਸ਼ਕਓ ੀ (ਲੇ ਸ਼ਕਓ ੀ, 
2002) 

ਦੀ ਸ਼ਫਫਥ ਸ਼ਡਸ਼ਸਪਲ  ਬਾਈ ਪੀਟ੍ਰ ਸੇਂਘੇ (ਸੇਂਘੇ, 2006) 
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ਅਨਧਆਏ 11: ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ 

 

“ਮੇਰੇ ਸ਼ਪਿੇ ਹੋ ਲਉ”। ਗਲੀਲ ਦੇ ਸਮੁਿੰ ਦਰ ਦੇ ਚਟ੍ਾ ਾਂ ਦ ੇਸ਼ਕ ਾਰੇ। ਸ਼ਯਸੂ  ੇ 
ਪਸ਼ਹਲਾ ਵਚ  ਦੋ ਮਾਿੀਆਂ  ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਕਹਾ; ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਰਿੰ ਤ ਇਹ 
ਪਰਤੀਸ਼ਕਰਆ ਹੋਈ ਸ਼ਕ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਆਪਣ ੇਜਾਲ  ੂਿੰ  ਿੱਡ ਸ਼ਦੱਤਾ ਅਤ ੇਉਸਦਾ ਅ ੁਸਰ  
ਕਰ  ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਸ਼ੇਲਆਂ  ਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ। “ ਾ ਡਰ, ਮੈਂ 
ਤੇਰਾ ਸ਼ ਸਤਾਰਾ ਜੋ ਸ਼ਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ  ਾਉਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈ ੂਿੰ  ਜੋ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੂਿੰ  ਮੇਰਾ ਹੈ” 

ਯਸਾਯਾਹ 43:1) ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੀਵ  ਕਾਲ ਦੀ ਪਰਾਥਸ਼ਮਕ ਬੁਲਾਹਟ੍ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਸਰਿਟ੍ੀ 
ਦੇ ਸ਼ਸਰਿਟ੍ੀਕਰਤਾ  ਾਲ ਗੂੜਹੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧ ਸ਼ਵਚ ਚੱਲਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਵ  ਦ ੇ
ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਚਿੰ ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮ  ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 
ਦੀ ਸ਼ਗਣਤੀ ਰੱ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਤੀਸ਼ਦ  ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਅਰਾਮ, ਬੁੱ ਧੀ ਅਤ ੇਉਤਿਾਹ 
ਪਰਦਾ  ਕਰਦਾ ਹੈ (ਲੂਕਾ 12:7). 

ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦੇਿ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਚੋਂ ਹਰੇਕ  ੂਿੰ  ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਅਤ ੇ
ਸ਼ਵਿੇਿ ਬੁਲਾਹਟ੍ ਸ਼ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਸ਼ਜਹੀ ਬੁਲਾਹਟ੍ ਸ਼ਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ 
ਵਰਦਾ ਾਂ, ਿ ਿੀਅਤ, ਅਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਈਆਂ ਲਈ 
ਬੁਲਾਹਟ੍ ਇਿੰ ੀ ਮਜਬੂਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰ ਮ ਇਿੰ  ੇ ਵੱਡੇ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹ  ਸ਼ਕ ਇਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਪੂਰਾ 
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ਕਰ ਾ ਲਈ ਜੀਵ  ਭਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਵਸ਼ਲਅਮ ਵਾਈਬਰਫੋਰਸ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੇ 
ਇਿੰਗਲੈਂਡ ਸ਼ਵਚ ਦਾਸਤਾ ਦੀ ਸ਼ਵਧੀ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਜੀਵ  ਭਰ ਲਈ ਬਲੁਾਹਟ੍ ਦਾ 
ਸਪਿਟ੍ੀਕਰ  ਕੀਤਾ ਸ਼ਜਸ ਤਰਹਾਂ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ  ੇ ਕੀਤਾ। 

ਮੇਰਾ ਅ ੁਭਵ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਮਸ਼ਹਲਾਵਾਂ ਲਈ ਦਸੂਰੀ ਬੁਲਾਹਟ੍ 
ਸਾਡ ੇਜੀਵ  ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਸ਼ਮਆਂ ਤ ੇਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ  ਾਲ, ਮੇਰੇ 
ਲਈ ਜੀਵ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪਿਟ੍ ਹ : ਸ਼ਵਸ਼ਦਆਰਥੀ, ਜਵਾ  ਪਤ ੀ, ਮਾਂ, ਸਮਸ਼ੂਹਕ ਪੇਿਾ, 
ਸੇਵਾ ਅਤ ੇਸੇਵਾ-ਸ਼ ਸ਼ਵਰਤੀ। ਹਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਮੈ ੂਿੰ  ਸ਼ਯਸੂ ਦਾ ਅ ੁਸਰ  ਕਰ  ਲਈ 
ਬੁਲਾਇਆ ਸ਼ਗਆ, ਪਰਿੰਤੂ ਸਥਾ  ਸ਼ਜਥ ੇਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਮ ੂੈਿੰ  ਰਾਹ ਸ਼ਦ ਾਇਆ ਅਤ ੇਜੋ ਕਿੰ ਮ 
ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਮੈ ੂਿੰ  ਸੌਸ਼ਪਆ ਜੋ ਸ਼ਕ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਦ  ਜੋ ਮੈ ੂਿੰ  ਸ਼ਸ ਾਉਣਾ ਸੀ, 
ਹਰ ਇਕ ਪੱਧਰ ਸ਼ਵਚ, ਮੇਰਾ ਪਰਾਥਸ਼ਮਕ ਉਦੇਿ ਸੀ “ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੋਂ ਇ ਕਾਰ ਕਰੇ 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱ ਕੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਪਿ ੇਚੱਲੇ (ਮਰਕੁਸ 8:34). 

ਮੈਂ ਇਹ ਕਸ਼ਹਣ ਦਾ ਦਾਵਾ  ਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਹਮਿੇਾ 
ਉਸਦੀ ਬੁਲਾਹਟ੍  ੂਿੰ  ਸਾਫ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ਣਆ ਅਤੇ ਉ ਹ ਾਂ ਦ ੇਪਦ ਸ਼ਚਿੰ ਹ ਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ। 
ਆਰਿੰਭਕ ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਵਚ ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ   ੁਿ ਕਰ  ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਚੋਦੀ ਸੀ ਸ਼ਕ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 
ਲੋਕਾਂ  ੂਿੰ   ੁਿ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਿਰ  ੂਿੰ   ੁਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਿੰਤੂ ਇਹ 
ਮੁਿਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸ਼ਗਆ ਜਦ ਇਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀ  ੂਿੰ   ੁਿ ਕਰ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ  ੂਿੰ  
 ਾ ੁਿ ਕਰ ਾ ਬਣ ਸ਼ਗਆ! ਤਦ ਅਿੰਤ ਸ਼ਵਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਸ਼ਣਆ ਸ਼ਕ ਮੈ ੂਿੰ  ਆਪਣਾ ਜੀਵ  
ਇਕੋ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਗਣ ਅੱਗ ੇਜੀਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਲਝੇ ਜੀਵ  ਦੀਆਂ ਗਿੰਠਾਂ 
ਅਤੇ ਉਲਝਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੀਵ  ਉਸ ਅੱਗੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਾ ਦੀ 
ਅਸ਼ਗਆਕਾਰਤਾ ਬਣ ਸ਼ਗਆ ਸ਼ਜਸ ੇ ਮੇ ੂਿੰ  ਸ਼ਪੱਿ ੇਚੱਲਣ ਲਈ ਬਲੁਾਇਆ। 
1.   ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਹੈ? 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸ਼ਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹ  ਸ਼ਜ ਾਂ ਕੋਲ 
ਸ਼ਵਿੇਿ ਰੂਪ  ਾਲ ਬੁਲਾਹਟ੍ ਅਤ ੇ“ਬੁਲਾਵਾ”  (ਬੁਲਾਹਟ੍ ਲਈ ਲੇਸ਼ਟ੍  ਿਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਲਆ 
ਸ਼ਗਆ) ਹੈ, ਪਰਿੰਤੂ ਇਸ  ੂਿੰ  ਸਵੀਕਾਰ  ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਜੇਕਰ ਉਹ “ਬੁਲਾਹਟ੍” ਹੈ ਤਾਂ 
ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀਆ ਂਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਇਹ ਇਕ ਅ ੂਠਾ 
ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਹੈ। “ਬੁਲਾਹਟ੍” ਸ਼ਵਚ ਓਸ ਸ਼ਗ ਸ ਬੁਲਾਹਟ੍ ਦੀ ਸ਼ਵਆਸ਼ ਆ ਕਰਦੇ ਹ  
“ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਸਾ ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ ਰਣੇਕਾਰੀ ਢਿੰਗ  ਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 
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ਸ਼ਵਿੇਿ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਿਕਤੀਵਾਦ ਦ ੇਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਉਸ ਦ ੇਬੁਲਾਵ ੇਅਤ ੇਸੇਵਾ ਲਈ ਇਕ 
ਪਰਤੀ-ਉੱਤਰ ਵਾਂਗ ਰਸ਼ਹਿੰਦ ੇਹਾਂ (ਗ ੇੁਲ, 2003, ਪਿੰ ਾ 4) ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ 
ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ਵਚ ਕਿੰ ਸ਼ਪਊਟ੍ਰ ਸਾਫਟ੍ਵੇਅਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇ ਾ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 
ਬੀਮਾਰ ਬੱਚ ੇ ੂਿੰ  ਘਰ ਸ਼ਵਚ ਸੁਸ਼ਵਧਾ ਦਵੇਾਂ, ਕਲੀਸ਼ਸਯਾ ਦੀਆ ਂਪਰੇਿਾ  ਮਸ਼ਹਲਾਵਾਂ  ੂਿੰ  
ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ  ਾਲ ਿਾਮ ਦ ੇਭੋਜ  ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ 
ਉਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਜਸ ੇ ਮ ੂੈਿੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। “ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਭਾਵੋਂ ਬਚ  
ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਸੱਭੋ ਹੀ ਪਰਭ ੂਸ਼ਯਸੂ ਦੇ  ਾਮ ਉੱਤ ੇਕਰੋ, ਅਰ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਪਤਾ ਪਰਮੇਿਰ 
ਦਾ ਧਿੰ  ਵਾਦ ਕਰੋ” (ਕੁਲੱੁਸੀਆਂ 3:17). ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ੂਿੰ  ਆਪਣੇ  ਾਲ ਸ਼ਲਜਾਣ ਸ਼ਵਚ 
ਅਸ਼ਧਕ ਿਰਸ਼ਮਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ  ਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਸ਼ਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮ ੂੈਿੰ   ਹੀਂ ਕਸ਼ਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਉਸ ੇ ਮੈ ੂਿੰ  ਸੁਸ਼ਣਆ ਹੈ, ਅਤ ੇਮੈ ੂਿੰ  ਤੁਰਿੰ ਤ ਮਾਫੀ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ੇ ਸ਼ਕਹਾ ਉਹ ਮੈ ੂਿੰ  ਕਦੀ  ਹੀਂ ਿੱਡੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਉਹ 
ਮੈ ੂਿੰ  ਦੇ ਦੇ ਹ  ਅਤ ੇਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਸ਼ਹਿੰ ਦੀ, ਕਰਦੀ ਅਤੇ 
ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹ ।  

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੱਤ ਸ਼ਵਚ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹ  ਸ਼ਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ੍ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧਿੰਦੇ ਸ਼ਵਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵ  ਸ਼ਵਚ ਮੈਂ 
ਦੋ ਾਂ ਅ ੁਭਵਾਂ  ੂਿੰ  ਲੈ ਚੁੱ ਕੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਸ਼ਵਚ ਰਸ਼ਹਣ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਾਥਮਕ ਸ਼ਵਸ਼ਦਆਲਾ ਸ਼ਵਚ 
ਦੋ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹਸਸੂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਸ਼ਫਰ ਤੋਂ ਧਿੰ ਦੇ ਦੀ ਦ ੁੀਆਂ 
ਸ਼ਵਚ ਜਾਣ  ੂਿੰ  ਕਸ਼ਹ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾ ਗੀ  ਾਲ ਮੈਂ ਇਕ ਮਹੀ ੇ ਦ ੇਅਿੰਦਰ 
ਇਸ ਸ਼ਵਚਾਰ ਦਾ ਅ ੁਸਰ  ਕੀਤਾ, ਦਸ ਸਾਲ ਤਕ ਕਿੰਮ ਤੋਂ ਗਰੈਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਦ, 

ਮੈਂ ਸ਼ਫਰ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿੰ ਪ ੀ ਸ਼ਵਚ ਉਸ ਕਿੰਮ ਸ਼ਵਚ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਮ  ਸ਼ਵਚ ਮੈ ੂਿੰ  
ਮਸ਼ਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸ਼ਕ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਤਿੰ   ਮਹੀ ੇ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਕਿੰ ਪ ੀ ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ  ੂਿੰ  
 ਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਿੰਤ ੂਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਮੇਰੇ ਮ  ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤ ੇਗੱਲ 
ਕੀਤੀ! ਮੈਂ ਇਥੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਹੀ, ਅਤ ੇਤਦ ਸਪਿਟ੍ਤਾ  ਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀ 
ਸੀ ਸ਼ਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਤੀਤੁਸ 2:3,4 ਦੁਆਰਾ  ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਸ਼ਕ 
ਪਰਮੇਿਰ ਮੈ ੂਿੰ  ਮਸ਼ਹਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ  ਲਈ ਬੁਲਾ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਿੇ ਮਹੀ ੇ ਦ ੇਅਿੰਦਰ 
ਮੇਰੀ ਕਿੰ ਪ ੀ ਵੇਚ ਸ਼ਦੱਤੀ ਗਈ, ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਤੁਰਿੰਤ ਬਾਦ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ 
ਬਿੰਦ ਹੋ ਸ਼ਗਆ। ਇਸ ਦੌਰਾ  ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸ਼ਸਯਾ ਸ਼ਵਚ ਮਸ਼ਹਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ 
ਦੇ ਲਈ ਸ਼ ਰਦੇਸ਼ਿਕਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਅ ੁਭਵ ਤੋਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਸ਼ਵਿਵਾਸ 
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ਸ਼ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ੍ ਧਿੰਦ ੇਦੀ ਬੁਲਾਹਟ੍  ਾਲੋਂ ਸ਼ਜਆਦਾ ਤੇਜ਼ 
ਆਵਾਜ ਸ਼ਵਚ ਜਾਂ ਅਸ਼ਧਕ “ਆਤਸ਼ਮਕ” ਜਾਂ ਅਸ਼ਧਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰ   ਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ। ਮੁੱ ਦਾ 
ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਸਦੀ ਬੁਲਾਹਟ੍ ਦੇ ਪਰਤੀ ਆਸ਼ਗਆਕਾਰੀ ਹਾਂ ਅਤ ੇਸੁਣਦ ੇਹਾਂ।  

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ੍  ੂਿੰ  ਸ਼ਕਸ ਪਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ? ਸਧਾਰ  ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ 
ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ  ਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਵਧਾਉ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਦ ਧੀਰਜ ਅਤ ੇ
ਆਸ਼ਗਆਕਾਰਤਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ  ੂਿੰ  ਪਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ   ੂਿੰ  ਕਹੋ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 
ਸ਼ਕਸ ਤਰਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਉਂ ਸ਼ਵਿਿੇ ਹੋ? ਇਹ ਇਕ ਅਸ਼ਜਹਾ ਪਰਿ  ਹੈ ਸ਼ਜਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ 
ਸ਼ਵਚ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਪਰਸਿੰ  ਤਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
2. ਨਯਸ  ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨ ਨਿਚ ਰੁਕਾਿਟਾਂ 

ਬਹੁਸ਼ਤਆਂ ਲਈ, ਮੁੱ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਇਹ  ਹੀਂ ਜਾਣਦ ੇਸ਼ਕ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ 
ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਲੇਸ਼ਕ  ਇਸ  ੂਿੰ  ਕਰਦੇ ਰਸ਼ਹਿੰਦੇ ਹ ! ਜਦ ਸ਼ਯਸ ੂਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ 
ਸ਼ਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਉਸਦਾ ਅ ੁਸਰ  ਕਰ  ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱ ਦੀਆਂ ਹ ? 

ਕ)  ਕੁਝ ਅਸ਼ਜਹਾ ਕਸ਼ਹਿੰਦ ੇਹ  ਉਹ ਜੋ ਕਰ  ਲਈ ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ 
ਮਤਲਬ  ਹੀਂ ਸ਼ ਕੱਲਦਾ ਹੈ; ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਜਾਂ ਤਰਕ  ਹੀਂ ਹੈ। 
ਪਰਮੇਿਰ ਕਰਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦਾ ਪਰਿੰਤ ੂਉਹ ਸਿੰਸਾਰਕ ਦੁ ੀਆ ਂਤੋਂ 
ਪਰੇ ਦੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸ਼ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਲਈ  ਹੀਂ ਸ਼ ਕਲਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 
ਸੀਮਤ ਸ਼ਦਰਿਟ੍ੀਕੋਣ ਦਾ ਪਸ਼ਰਣਾਮ ਸ਼ਮਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਿੇਰ  ੇ ਅਬਰਹਾਮ  ੂਿੰ  
ਘਰ ਿੱਡਣ ਲਈ ਸ਼ਕਹਾ ਅਤ ੇਉਸ ਦੇਿ ਸ਼ਵਚ ਜਾਣ  ੂਿੰ  ਸ਼ਕਹਾ ਸ਼ਜਸਦਾ  ਾਮ 
 ਹੀਂ ਹੈ। (ਉਤਪਤੀ 12:1) ਉਸ ੇ ਸ਼ਗਦਾਊ  ਤੋਂ ਉਸਦ ੇਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਸ਼ ਕਾਂ  ੂਿੰ  
ਘਰ ਸ਼ਵਚ ਭੇਜ ਦੇਣ  ੂਿੰ  ਸ਼ਕਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ ੈਾ ਦ ੇਸ਼ਵਰੱੁਧ ਕੇਵਲ ਸ਼ਤਿੰ  
ਸੌ ਸੈਸ਼ ਕਾਂ  ਾਲ ਯੱੁਧ ਕਰ   ੂਿੰ  ਸ਼ਕਹਾ (ਸ਼ ਆਂਈਆਂ 7:1-25). ਸ਼ਯਸੂ  ੇ 
ਲਾਜ਼ਰ  ੂਿੰ  ਮਰ  ਸ਼ਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਸ਼ਤਿੰ  ਸ਼ਦ  ਦੇ ਬਾਦ ਉਸ  ੇ ਮੁਰਸ਼ਦਆਂ ਸ਼ਵਚੋਂ 
ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ (ਯੂਹਿੰ  ਾ 11:1-43). ਪਰਮੇਿਰ ਉਸ ਮ ੱੁ   ੂਿੰ  ਚੁਣਦਾ ਹੈ 
ਸ਼ਜਸ ੇ ਮਸੀਹੀਆਂ  ੂਿੰ  ਸਤਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਰਆ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਉਹ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀਆ ਂ
ਸ਼ਵਚ ਸਸੁਮਾਚਾਰ ਕਿੰ ਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ (1 ਕੁਸ਼ਰਿੰ ਥੀਆ ਂ1:27). 
ਅਿੰਤ ਸ਼ਵਚ ਇਹ ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਕ ਸ਼ਜਸ  ੇ 
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ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਵਚ ਿੁੱ ਭ ਕਿੰ ਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਧਸ਼ਰਆ ਸੋ  ਸ਼ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 
ਸ਼ਦ  ਤਕ ਉਹ  ੂਿੰ  ਪੂਸ਼ਰਆ ਕਰੇਗਾ” (ਸ਼ਫ਼ਸ਼ਲੱਪੀਆਂ 1:6)? 

 .   ਕੁਝ ਕਸ਼ਹਿੰਦ ੇਹੈ ਸ਼ਕ ਇਹ ਜੋ ਮੈ ੂਿੰ  ਕਰ  ਲਈ ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ 
ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਠ  ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਹ । ਚੇਲਾ ਬਣ  ਦੀ ਕੀਮਤ 
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ! ਆਸਾ  ਸਮੇਂ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣ  ਦਾ 
ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ 
ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵ  ਵੀ, ਪਰਿੰਤੂ ਅਿੰ ਤ ਸ਼ਵਚ, 

ਅ ਿੰ ਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਰਾ ਮੁੱ ਲ ਚੁੱ ਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। (ਇਬਰਾ ੀਆ ਂ
11:6). 

ਗ.  ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਕਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ 
ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਸਿੰ ਦਿੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਇਕ 
ਪਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਉਦੇਿ ਉਸ  ੂਿੰ  ਮਸ਼ਹਮਾ ਦੇਣਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ  ੂਿੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ  ੁਦ ਦੇ ਸ਼ਵਚਾਰ 
ਸ਼ਜਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਮਸ਼ਹਮਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ (ਇਬਰਾ ੀਆ ਂ
11). 

ਘ.  ਮੈਂ  ਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਸ ਤਰਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ  ੂਿੰ  
ਪਸ਼ਹਚਾਣਾਂ ਅਤ ੇਸੁਣਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਆਸਾ  ਹੈ ਸ਼ਕ ਹਲਾਤ ਹੀ 
ਸ਼ਬਆ  ਕਰਦੇ ਹ  ਸ਼ਕ ਮੈ ੂਿੰ  ਕੀ ਕਰ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਯੂਹਿੰ  ਾ 
10:27 ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਯਸੂ  ੇ ਸ਼ਕਹਾ, “ਮੇਰੀਆਂ ਭਡੇਾਂ ਮੇਰਾ ਿਬਦ 
ਸੁਣਦੀਆ ਂਹ  “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਭੇਡ ਹੋ, ਤਸੁੀਂ ਉ ਹ ਾਂ ਦਾ 
ਿਬਦ ਸਣੁ ਗੇ। ਪਰਿ  ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਿਬਦ 
ਪਸ਼ਹਚਾਣ  ਸ਼ਵਚ ਸਮਰੱਥੀ ਹੋਵੋਗ ੇਜਦ ਸ਼ਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਬਦ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਧਆ  ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਸ਼ਹਿੰ ਦ ੇਹ । ਸ਼ਜਸ ਤਰਹਾਂ ਬੱਚਾ 
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ  ੂਿੰ  ਪਸ਼ਹਚਾਣ ਾ ਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ 
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਪਤਾ 
ਦੇ ਿਬਦ  ੂਿੰ  ਸੁਣ ਾ ਸ਼ਸੱ  ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉ ਹ ਾਂ ਦੇ  ਾਲ 
ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਤਾਉਣਾ ਿੁਰੂ ਕਰ ਸ਼ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਵਚ   ੂਿੰ  ਪੜਹਣ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਚਸ਼ਰਤਰ  ੂਿੰ  ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 
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ਸਿੰਬਿੰ ਧ ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ ਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ 
ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਜਹੇ ਿਬਦ ਸੁਣਦ ੇਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ 
ਵਚ  ਦ ੇਸ਼ਵਰੱੁਧ ਹੁਿੰਦੇ ਹ , ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 
ਸ਼ਕ ਇਹ ਉਹ  ਹੀਂ ਹੈ।  
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸ਼ਵ ੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ 
ਹੈ, ਿਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਬੁਸ਼ਰਆਈ ਦੀਆਂ  ਹੀਂ 
ਭਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਿੇਕੜ  ੂਿੰ  ਆਸ ਦੁਆਵਾਂ। ਤਦ 
ਤੁਸੀਂ ਮੈ ੂਿੰ  ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਪਰਾਰਥ ਾ 
ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮ ੂੈਿੰ  ਭਾਲੋਗੇ 
ਅਤੇ ਲੱਭੋਗੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਦਲ  ਾਲ 
ਮੈ ੂਿੰ  ਭਾਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਲੱਭਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ 
ਵਾਕ ਹੈ (ਸ਼ਯਰਸ਼ਮਯਾਹ 29:11-14). 

ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ 
ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ੍ ਗਲਤ  ਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਅਤ ੇਆਸਾ ੀ 
 ਾਲ ਇਸ  ੂਿੰ  ਅਣਦੇ ਾ  ਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸਦੇ 
ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਘੋਿਣਾ ਕਰੋ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ 
ਭੇਡ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਿਬਦ ਸੁਣੋਗ।ੇ 
3. ਬੁਲਾਹਟ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣਾ 

ਕ. ਸ਼ਯਸੂ ਦਾ ਅ ੁਸਰ  ਕਰ ਾ ਜੀਵ  ਭਰ 
ਦਾ ਚ ੁਾਉ ਜਾਂ ਪਰਤੀਸ਼ਦ  ਦਾ ਸ਼ ਰਣਾ ਹੈ। ਹਰ 
ਸੇਵੇਰ ਮੈ ੂਿੰ  ਉਸ ਸ਼ਦ  ਉਸਦਾ ਅ ੁਸਰ  ਕਰ  
ਦਾ ਚ ੁਾਉ ਕਰ ਾ ਪੈਂਦਾ! ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿੰ  ਵਾਦ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਅਸ਼ਜਹੀ ਕੋਈ ਚੁ ੌਤੀ  ਹੀਂ 
ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਦ  ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, 
ਸ਼ਜਸਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰ  ਲਈ ਉਸ ੇ ਮੈ ੂਿੰ  ਪਸ਼ਹਲਾਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਤਆਰ   ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਦ  
ਸ਼ਵਚ ਉਸਦੀ ਉਪਸਸ਼ਥਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਸ਼ਹਣ ਲਈ 



110 
 

ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤਦ ਸ਼ਜਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਦ  ਪੂਰਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ 
ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਿਾ ਪ੍ਰਗਟ੍ ਕਰ  ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 

 .   ਸ਼ਯਸੂ ਦਾ ਅ ੁਸਰ  ਕਰ ਾ ਅਤੇ ਉ ਹ ਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਮੈ ੂਿੰ  ਸ਼ਦੱਤ ੇਗਏ ਵਰਦਾ  
 ੂਿੰ  ਉਸ ਦ ੇਰਾਜ ਦ ੇਉਦੇਿ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਕਾਊ  ਹੀਂ ਹੈ। 
ਕਿੰ ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਵਚ ਤੁੱਿ ਅਤੇ ਸ਼ਵਚਾਰਹੀ  ਪਰਤੀਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਿੰਤੂ 
ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ ਕਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਮੈਂ ਉ ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ 
ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੋ ਸ਼ਚੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ,  ਾ ਮ ੱੁ ਾਂ ਦੇ ਲਈ। 
ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਪਰਭ ੂਤੋਂ ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਦਾ ਫਲ 
ਸ਼ਮਲੇਗਾ”(ਕੁਲੱਸੀਆਂ  3:23,24). ਮੈਂ ਭਾਈ ਲੋਰੇਂਸ  ੂਿੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 
ਸ਼ਜਸ ੇ “ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਦਾ ਅਸ਼ਭਆਸ ਕਰ ਾ” ਸ਼ਸਸ਼ ਆ ਜਦ ਉਹ 
ਬਰਤ  ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕਿੰ ਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕਸੇ  ੂਿੰ  
ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੈੱਕਬੁੱ ਕ  ੂਿੰ  ਸਿੰਤੁਲ  ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉ ਹ ਾਂ ਦ ੇਆਸ਼ਗਆਕਾਰਤਾ ਸ਼ਵਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੋਵੇ, ਦੋ ੋਂ  
ਆਪਣੇ ਪਰਤੀਫਲ  ੂਿੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਗੇ। ਕਿੰ ਮ ਅਭੌਸ਼ਤਕ ਹ ।    

ਗ.   ਸ਼ਯਸੂ ਦਾ ਅ ੁਸਰ  ਕਰ  ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰ  ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ਯਸੂ ਸਾ ੂਿੰ  
ਅ ੁਸਰ  ਕਰ   ੂਿੰ  ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾ ੂਿੰ  ਸ਼ ਰਦੇਿ  ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਸਾਡ ੇਤੋਂ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਤੁਿੰ ਰਤ ਆਸ਼ਗਆਕਾਰੀ ਬਣੀਏ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਉਹ ਸਾਡੇ ਮ   ੂਿੰ  ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾ ੂਿੰ  ਭਸ਼ਵੱ  ਸ਼ਵਚ ਕਰ  ਲਈ 
ਕਹੇਗਾ। ਸਾਵਧਾ  ਰਹੋ ਸ਼ਕ ਅਸ਼ਜਹੀ ਕਲਪ ਾ  ਾ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਕਰ   ੂਿੰ  ਕਸ਼ਹ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਪਰਿੰਤੂ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਇਿੰਤਜਾਰ ਕਰੋ ਅਤ ੇਤਦ ਕਿੰਮ ਕਰੋ (ਯੂਹਿੰ  ਾ 7:3-10). ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ 
ਇਹ ਇੱਿਾ ਰੱ ਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਿੰਤਾ  ਦ ੇਸਮਾ  ਹੁਿੰ ਦੀ ਉਸ 
ਜਿੰਗਲ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਦ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਦਲ  ੂਿੰ  ਅਤ ੇਅੱਗ ਦੇ  ਿੰ ਭ ੇਦਾ ਰਾਤ ਦ ੇਸਮੇਂ 
ਅ ੁਸਰ  ਕਰਦੀ। ਜੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ਬਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸਥੁਰਾ ਅਤ ੇਆਸਾ  ਹੈ, ਤਦ ਮੈਂ 
ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਸ਼ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੇੀ ਅਗਵਾਈ 
ਅਤੇ ਮੈ ੂਿੰ  ਸ਼ ਰਦਿੇ ਸ਼ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। 
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ਘ.   ਸ਼ਯਸੂ ਦਾ ਅ ੁਸਰ  ਕਰ  ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ  ਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸਾਡ ੇਚਾਰੋ ਤਰਫ 
ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮਿੰਦ ਹ  ਉ ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ 
ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾ ੂਿੰ  ਹਰ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 
ਕਰ ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ  ੂਿੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਬੜਾਹਟ੍ ਸ਼ਵਚ 
ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੋੜਾਂ  ੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰ  ਦੀ ਹੋੜ ਸ਼ਵਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰਿੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 
ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ੍  ੂਿੰ  ਉੱਤਰ ਸ਼ਦਿੰਦ ੇਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਮਸ਼ਲਆਂ ਦੀ ਸ਼ਵਆਸ਼ ਆ 
ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਜਸਦ ੇਲਈ ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਸਾ ੂਿੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਸ਼ਰਆਂ  ੂਿੰ  
ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉ ਹ ਾਂ ਸ਼ਚਿੰਤਾਵਾਂ  ੂਿੰ  ਪੂਰਾ 
ਕਰ  ਸ਼ਜਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ ਰਬਲ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲੋੜ  ੂਿੰ  ਉੱਤਰ 
ਸ਼ਦਿੰਦ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲ ਉਠਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਲੋਕ  ਾਿੁਕਰੇ ਅਤ ੇਅਸਿੰ ਵੇਦ ਿੀਲ 
ਸ਼ਦਿੰ ਦ ੇਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਿ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਙ.   ਜਦ ਸ਼ਯਸੂ  ੇ ਸਾ ੂਿੰ  ਅ ੁਸਰ  ਕਰ   ੂਿੰ  ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ 
ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿੰ ਸ਼ਜਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਦਰਿਟ੍ੀਕੋਣ ਦੇਣ 
ਜਾਂ  ਾ ਦੇਣ, ਪਰਿੰਤੂ ਉਹ ਸਾ ੂਿੰ  ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਕ ਅੱਗ ੇਕੀ ਕਰ ਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਾਮ 
ਆਪਣੀ ਮਿੰ ਸ਼ਜਲ  ਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰਿੰਤੂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਯਾਤਰਾ ਿੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ਕ  ੂਹ  ੂਿੰ  ਸ਼ਵਿੇਿ ਸ਼ ਰਦਿੇ ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਗਆ 
ਸੀ। ਅਸ਼ਜਹਾ ਸ਼ਕਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਿਰ ਹੈ। “ਸ਼ਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ ਆਲ ਤੁਹਾਡੇ 
 ਹੀਂ,  ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਹ , ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਸ਼ਜਵੇਂ ਅਕਾਿ 
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹ , ਸ਼ਤਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡ ੇਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ ਆਲ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ ਆਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹ ” (ਯਸਾਯਾਹ 55:8,9) 

ਚ.   ਜਦ ਸ਼ਯਸ ੂਸਾ ੂਿੰ  ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾ ੂਿੰ  ਹਮੇਿਾ ਉਸਦ ੇਪਰਤੀ ਿੁਕਰੀਆ 
ਕਰ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਉਸਦ ੇਕਿੰ ਮ 
 ੂਿੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੰ ਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬ ਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਸਾ ੂਿੰ  ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਿ.   ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ੍ ਦਾ ਅ ੁਸਰ  ਕਰ ਾ ਜੀਵ  ਭਰ ਦਾ ਸ਼ ਰਣਾ ਹੈ। 
ਹਲਾਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ਰਸਸ਼ਥਤੀਆਂ ਅਤ ੇਉਦੇਿ ਸਮੇਂ  ਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹ । 
ਪਰਿੰਤੂ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ੍ ਦਾ ਅਿੰਤ  ਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਰ ਟ੍ੇਰੇਸਾ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਵਚ 
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਵਚ ਪੜਹਾਉਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਤਪਸ਼ਦਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀਸ਼ੜਤ ਹੋਈ 
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ਅਤੇ ਦਾਰਜੀਸ਼ਲਿੰ ਗ ਅਰਾਮ ਕਰ  ਅਤ ੇਪੁ ਰ-ਸਵਥਸ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ। 
ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਵਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰ ੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਬੁਲਾਹਟ੍  ੂਿੰ  ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ 
“ਗਰੀਬਾਂ  ਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰ ਾ” ਉ ਹ ਾਂ  ਾਲ ਰਸ਼ਹਣਾ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ੍  ੂਿੰ  
ਇਕ ਆਦੇਿ ਦ ੇਰੂਪ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਸਸ਼ਤਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਅਸ਼ਜਹਾ ਆਦੇਿ ਸੀ 
ਸ਼ਜਥੇ ਉ ਹ ਾਂ  ੇ ਕਲਕੱਲਾ ਸ਼ਵਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਵਚ ਆਪਣ ੇਜੀਵ  ਭਰ 
ਸ਼ਧਆ  ਦਣੇ ਯੋਗ ਸੀ। (www.ewtn.com - ਿੁਰੂਆਤ ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਵਚ) 

4. ਬੁਲਾਹਟ ਦਾ ਪਿਲੋਭਨ: 
ਕ.   ਘਮਿੰਡ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ੍ ਦੇ ਅ ੁਰੂਪ  ੂਿੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ 

ਪਹੁਿੰ ਚਦੇ ਹ  ਸ਼ਕ ਪਰਮਿੇਰ  ੇ ਉ ਾਂ  ੂਿੰ  ਇਸ ਲਈ ਚੁਸ਼ਣਆ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ 
ਸ਼ਜਆਦਾ ਆਤਸ਼ਮਕ, ਸ਼ਜਆਦਾ ਪਸ਼ਵੱਤਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਜਆਦਾ ਧਾਰਸ਼ਮਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 
ਹ  ਪਰਿੰਤੂ ਪੌਲੁਸ ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਸਗੋਂ ਸਿੰ ਸਾਰ ਦ ੇਮੂਰ ਾਂ  ੂਿੰ  ਪਰਮੇਿਰ ਚੁਣ 
ਸ਼ਲਆ ਭਈ ਬੁੱ ਧਵਾ ਾਂ  ੂਿੰ  ਲੱਸ਼ਜਆਵਾ  ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ ਰਬਲਾਂ  ੂਿੰ  
ਪਰਮੇਿਰ  ੇ ਚੁਣ ਸ਼ਲਆ ਭਈ ਬਲਵਿੰਤਾਂ  ੂਿੰ  ਲੱਸ਼ਜਆਵਾ  ਕਰੇ।” ਪੌਲੁਸ  ੇ 
 ੁਦ ਇਹ ਸ਼ ਰਣਾ ਸ਼ਲਆ ਅਤੇ  ੁਿ ਹੋਇਆ ਸ਼ਕ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ 
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਯਾ ਕਰੇ (1ਕੁਸ਼ਰਿੰ ਥੀਆਂ 1:27; 2 
ਕੁਸ਼ਰਿੰ ਥੀਆਂ 12: 9)  ਾਸ ਤ ੋਪਸ਼ਹਲਾਂ ਹਿੰ ਕਾਰ ਅਤ ੇਸ਼ਡੱਗਣ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਘੁਮਿੰ ਡੀ 
ਰੂਹ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ (ਕਹਾਉਤਾਂ 16:18; 1ਪਤਰਸ 5:5). 

 .   ਈਰ ਾ:- ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ  ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਜਆਦਾ  ੁਿ ਅਤੇ ਸਫਲ ਦੇ ਦੇ 
ਹਾਂ,  ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਇਕੋ ਸ਼ਜਹਾ ਵਰਦਾ  ਅਤ ੇਬੁਲਾਹਟ੍ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ 
ਉ ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁ ੀ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਅਸ਼ਜਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਰ ਾ ਦੀ ਪਰਤੱ  ਹੈ। 
ਕਹਾਉਤਾਂ 14:30 ਚੇਤਾਵ ੀ ਸ਼ਦਿੰਦਾ ਹੈ “ਖ਼ੁਣਸ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾੜ ਹੈ।” 

ਗ.   ਲਾਲਚ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦ ੇਹੋ ਸ਼ਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ 
ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਇਹ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਧਿੰ  ਵਾ  ਬਣਾਏਗਾ? “ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਿਰ ਅਤੇ ਧਿੰ   ਦ ੋਾਂ 
ਦੀ ਸੇਵਾ  ਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ” ( ਮੱਤੀ 6:24). 

ਯਾਦ ਕਰੋ: 
 ਕਹਾਉਤਾਂ 3:5-6 -ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਦਲ  ਾਲ ਯੋਹਵਾਹ ਉੱਤ ੇਭਰੋਸਾ ਰੱ , ਅਤ ੇ
ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਉੱਤ ੇਅਤਬਾਰ   ਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਸਾਸ਼ਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਸ਼ਵਚ ਉਹ  ੂਿੰ  
ਪਿਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ  ੂਿੰ  ਸ਼ਸੱਧਾ ਕਰੇਗਾ।   

http://www.ewtn.com/
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 ਜ਼ਬੂਰ 32:8-ਮੈਂ ਤੈ ੂਿੰ  ਸਮਝ ਦਵੇਾਂਗਾ, ਅਤ ੇਸ਼ਜਸ ਰਾਹ ਉੱਤ ੇਤੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੈ ੂਿੰ  
ਸ਼ਸ ਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ ਗਾਹ ਰੱ  ਕੇ ਤ ੂੈਿੰ  ਸਲਾਹ ਸ਼ਦਆਂਗਾ। 

ਮੁੁੱ ਖ ਸੁੱ ਚਾਈ : 
ਜਦ ਸ਼ਯਸੂ ਸਾ ੂਿੰ  ਅ ਸਰ  ਕਰ   ੂਿੰ  ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ   ਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰਿੰਤੂ ਉਹ ਸਾ ੂਿੰ  ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 
ਅਿੰਤਮ ਮਿੰ ਸ਼ਜਲ ਸ਼ਦ ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ।  

 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤੀਨਕਿਆ: 
1. ਇਸ ਜੀਵ  ਦੇ ਕਾਲ  ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ੍ ਕੀ ਹੈ? 

 
 

2. ਪਰਮੇਿਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾ ੂਿੰ  ਕੀ ਕਰ  ਲਈ ਕਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ? 

 
 
 

ਅਨਧਕ ਅਨਧਐਨ ਲਈ: 
ਦੀ ਕਾਲ ਬਾਈ ਉੁਸ ਗਇਉਂ ੇਸ (ਗਇਉਂ ੇਸ, 2003) 

ਸਰਮ  ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈ ਆਮ ਈ ਹੇਅਰ? ਬਾਈ ਰਾਬਰਟ੍ ਮੌਸ਼ਰਸ 

www.gatewaypeople.com 
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ਅਨਧਆਏ 12: ਪਿਤੀਨਬੂੰ ਬਤ ਕਰਨਾ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਭੇਨਜਆ ਜਾਣਾ 
 

1 ਪਿਤੀਨਬੂੰ ਬਤ ਕਰਨਾ 
ਜਦ ਸ਼ਕ ਤਸੁੀਂ ਉ ਹ ਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਸੋਚਦ ੇਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ਵਚ 
ਅਸ਼ਧਐ  ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਹੜੀਆਂ ਸ਼ਤਿੰ  ਗੱਲਾਂ ਹ  ਸ਼ਜ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਭੁੱ ਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 
ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 

ੳ.__________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

ਅ. __________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

ੲ. __________________________________________ 
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____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

2. ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ 
ਇਸ ਕੋਰਸ ਦ ੇਦੌਰਾ  ਸਮੂਹ ਦ ੇਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਯੋਗਦਾ  ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਸੋਚੋ। ਉ ਹ ਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ 
ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾ  ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚ ਮ   ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉ ਹ ਾਂ ਲਈ ਉਤਿਾਹ ਦ ੇਿਬਦਾਂ  ੂਿੰ  
ਪਰਦਾ  ਕਰ  ਲਈ ਪਰਮੇਿਰ ਤੋਂ ਮਿੰਗ।ੋ 

1. __________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
2. _________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
3. _________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
4. _________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
5. _________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
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3. ਭੇਨਜਆ ਜਾਣਾ 
ਸਾਡੀ ਸ਼ ਯੁਕਤੀ ਕਰ  ਦੀ ਪਰਾਰਥ ਾ : 

“ਸ਼ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿੰ  ਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚ  ਦੀ ਪਹੁਿੰ ਚ ਸਾ ੂਿੰ  
ਪਰਕਾਿ ਸ਼ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿੰ  ਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚ  ਜੀਵਤ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਮਰੱਥ  ਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ... ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿੰ  ਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਿਰ ਸ਼ਕ ਤਸੁੀਂ ਮੈ ੂਿੰ  
ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਦੀ (ਇਕ ਅਤਾਮਾ ਸ਼ਦੱਤੀ ਹੈ) ਅਤ ੇਇਕ ਿਾਂਤ ਅਤ ੇਸਿੰਤੁਲ  ਮ  
ਸ਼ਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਾਲ ਹੀ ਅ ੁਸਾਿ  ਅਤੇ ਸਿੰਜਮ ਵੀ ਸ਼ਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ... ਸ਼ਕਉਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਮ ੂੈਿੰ  ਸ਼ ਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ... ਇਕ ਸੇਵਕ ਅਤੇ 
(ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ) ਦੀ ਇਕ  ਵੀਂ ਵਾਚਾ  ੂਿੰ  ਵਿੰਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਵਚ। 

 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਪਿੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ  ੂਿੰ  ਭੁਲਦੀ ਹਾਂ ਅਤ ੇਉ ਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਪਿਾ 
ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗ ੇਰੱ ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹ । ਮੈਂ ਮਸੀਹ  ਾਲ ਸਲੀਬ ਤ ੇਚੜਹਾਈ 
ਗਈ ਹਾਂ, ਅਤ ੇਹੁਣ ਮੈਂ  ਹੀਂ, ਬਲਸ਼ਕ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਵਚ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵ  ਜੋ 
ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਜਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਤ ੇਸ਼ਵਿਵਾਸ ਕਰਕੇ 
ਸ਼ਜਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਜਸ ੇ ਮੈ ੂਿੰ  ਪਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ  ੂਿੰ  ਦ ੇਸ਼ਦੱਤਾ।  

 

ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਮੇਿਰ ਦੇ ਵਚ  ਵੱਲ ਸ਼ਧਆ  ਸ਼ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਪਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ 
ਕਸ਼ਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਪਰਤੀ ਮੈਂ ਸ਼ਤਆਰ ਅਤ ੇਸਮਰਸ਼ਪਤ ਰਸ਼ਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡ ੇਵਚ  ਕਦੀ 
ਮੇਰੀ ਸ਼ਦਰਿਟ੍ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ  ਹੀਂ ਜਾਣਗੇ; ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਰਦ ੇਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਵਚ ਸਿੰਭਾਲ ਕੇ 
ਰੱ ਾਂਗੀ। ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੀਵ  ਹ , ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚਿੰਗਾਈ ਅਤੇ 
ਸਵਸਥ ਹ । ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ  ਾਲ ਆਪਣੇ ਮ  ਦੀ ਰੱ ਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੀ ... ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ 
ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਜੀਵ  ਦੀ  ਦੀਆ ਂਹ । 

 

ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ ਰਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਦਯਾ ਅਤ ੇਭਲਾਈ ਅਤ ੇਸੱਚਾਈ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 
ਅਲੱਗ  ਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉ ਹ ਾਂ  ੂਿੰ  
ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟ੍ੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਲ  ਸ਼ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਪਰਮੇਿਰ ਅਤੇ ਮ ੱੁ  ਦੀ 
ਸ਼ਦਰਿਟ੍ੀ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਕਰਪਾ, ਅੱਿੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸ ਮਾ   ੂਿੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। 
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ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਰਸਿੰ ਤਾ ਅਤੇ ਇੱਿਾ ਪਰਮੇਿਰ ਦੀ ਸ਼ਬਵਸਥਾ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ 
ਸ਼ਬਵਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ਦ  ਅਤੇ ਰਾਤ ਮ   ਕਰ ਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 
ਉਸ ਦਰ ਤ ਦ ੇਸਮਾ  ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਕ  ਦੀ ਦੇ ਸ਼ਕ ਾਰੇ ਲੱਸ਼ਗਆ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੱੁਤ 
ਸ਼ਵਚ ਫਲਣ  ੂਿੰ  ਸ਼ਤਆਰ ਰਸ਼ਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ  ਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ 
ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਹੁਣ ਪਰਮੇਿਰ ਦਾ ਧਿੰ  ਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹਮੇਿਾ ਮਸੀਹ ਸ਼ਵਚ ਮੈ ੂਿੰ  ਸ਼ਜੱਤ ਦੇ ਉਸਤਵ 
ਸ਼ਵਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਯਸੂ ਦ ੇ ਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਾਰਥ ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਮੀ  (ਕੋਪਲੈਂਡ, 2005)  

 

ਨਟੁੱ ਪਣੀਆਂ 
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