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ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ
''ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਿਕਿਕ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ
ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਬਾਈਬਲ ਚੇਤਨਾਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖ਼ਜਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸ"
ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਨਵ$ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਕਈ ਸਥਾਨ$ &ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ&ਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਆਸ਼ਵਾਦੀ ਿਰਹਾ ਹੈ|"
ਬਾਬੂ ਗੰ ਟਾ - ਸੰ ਚਾਰ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਬਾਈਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਗਲਫ਼

''30 ਸਾਲ$ ਤ, ਮ- ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਹ$, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 'ਵਧਾਉਣ' ਦਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਇਕਦਮ ਹੀ ਇਕ 79 ਸਾਲ ਦੇ ਚੀਨੀ ਬਜੁਰਗ
ਕੋਲ, ਆਈ ਜੋ ਕਨ/ਡਾ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ| ਉਸ ਨ/ ਿਕਹਾ:
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ (STS) 40 ਸਾਲ ਪਿਹਲ$ ਹੁੰ ਦੀ| ਸਾਡਾ ਮਸੀਹੀ
ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ$ਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਨ ਨਹ"
ਹੋਇਆ| ਹੁਣ, ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵ" ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ|
'' ਸੇਵਾ ਿਵਚ 'ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ' ਰਹੇਕ
ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਇਕ ਕਮ" ਿਜਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਿਸਰਫ
ਇਕ ਕਹਾਣੀ (STS) ਮਹਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਆਗੂ ਹੈ|"
ਿਜਮ ਥਰਬਰ - ਸੈਮਨਰੀ ਲੈ ਕਚਰਾਰ/ਿਮਸ਼ਨ ਟੇਨਰ, ਗਲੋ ਬਲ

''ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ (STS) ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਆਈ
ਅਤੇ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ$ ਿਵਚ ਹੀ ਇਸ ਨ/ ਮੇਰੀ ਪਾਰਥਨਾ ਦਾ &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ| ਮ- ਕਈ ਮਹ$ਦੀਪ$
ਿਵਚ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 35 ਸਾਲ ਤ, ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਮੁੱ ਖ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀ ਧਾਰਿਮਕ ਗਰੁੱ ਪ$
ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹ$, ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਿਫੱ ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੱ ਸਣ ਤ, ਮ- ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ
ਿਰਹਾ ਸੀ|
''ਇਸ ਟੇਿਨੰਗ ਨ/ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਪਚਾਰ ਅਤੇ
ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਨੰਦ ਬਣ ਿਗਆ
ਹੈ! ਹੁਣ ਇਹ 'ਸੌਖਾ' ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਨੰਦਮਈ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਇਹ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਜੀਵਨ$ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਤਕ ਜ$ਦਾ ਹੈ|

ਹੁਣ ਮ- ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਿਰਹਾ ਹ$ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਫਲ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ$ ਜੋ
ਪਿਹਲ$ ਕਦੀ ਨਹ" ਵੇਖੇ ਸਨ|
ਬੇਨ ਥ,ਪਸਨ - ਚਰਚ ਪਲ$ਟਰ/ਿਮਸ਼ਨਰੀ/ਕਥਾਵਾਚਕ/ਸਟੋਰੀ4ਆੱਲ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟਰ, ਯੂ ਕੇ

''ਇਹ 'ਮੌਖਕ ਪੇਰਕ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ' ਹਰੇਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵਚ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ (STS) ਇਕ ਜਬਰਦਸਤ ਸਾਧਨ ਹੈ
ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਪਚਾਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|"
ਰੇਿਗਨਾ ਮਾਨਲੇ - ਮੌਖਕ ਸੰ ਚਾਰ ਮਾਿਹਰ, ਿਮਸ਼ਨ ਏਿਵਏਸ਼ਨ ਫੈਲੋਿਸ਼ਪ, ਗਲੋ ਬਲ

''ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ(STS) ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਤਰੀਕਾ
ਸਾਿਬਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਤ, ਅਸ" ਸਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਟੇਿਨੰਗ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨ/
ਸਾਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਚੰ ਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨ/ ਦੀ
ਨਵ" ਇੱ ਛਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਿਫਰ ਤ, ਅਰੰ ਭ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਅਸ" ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਰੱ ਿਖਆ| ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ(STS) ਦੀ ਖੋਜ
ਲਈ ਇਸ ਹਸਤ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ9ੋ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਓ| ਪਭੂ ਦੇ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਿਮਕ ਯਾਤਰਾ ਿਫਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ|"
ਰੇਵ. ਅਪੋਲੋਸ ਦਜੀਬੋ - ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੁਫੁਲਡੇ ਮਿਨਸਟਰੀਜ਼ ਟੇਿਨੰਗ ਸ-ਟਰ, ਿਨਗੇਰ

''ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ(STS) ਦੀ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਥਾ ਵਾਚਕ
ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ$ &ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਵਚ ਇਕ ਵੱ ਡੀ
ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਅੰ ਸ਼ ਿਵਚ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਘਟਾਇਆ
ਜਾਵੇ| ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਪਸ਼ਨ$ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ &ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨ/ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ
ਪਗਟ ਕਰੇ| ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ"
ਉਨ9$ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਇਏ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਤਕ ਸਹੀ ਸਹੀ
ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਿਮਲੇ |
''ਹੁਣ ਮੌਖਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕ$ਤੀਕਾਰੀ ਿਵਚਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਿਵਚ ਬੜੀ
ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਿਰਹਾ ਹੈ|"
ਮਾਇਕ ਹੋਲਮਨ - ਏਮ ਏ ਏਫ ਲਰਿਨੰਗ ਟੈਕਨAਲੋ ਜੀਸ, ਗਲੋ ਬਲ

''ਮ- ਇਕ ਲੋ ਕ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ$| ਕਰਨਾਟਕ ਿਵਚ ਸ-ਕਿੜਆਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਆਗੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮ- STS ਅਤੇ STS ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੋਣ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ$| STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੀ ਿਕ ਮ- ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ (ਕਹਾਣੀ) ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਰੱ ਖ$ ਅਤੇ ਿਜਥੇ ਵੀ ਮ- ਜਾਵ$ ਲੋ ਕ$ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਵਚਨ (ਕਹਾਣੀ) ਸੁਣਾਵ$|"
ਏਮ. ਿਕਸ਼ਨਾ, ਏਮ. ਏ. - ਿਸਨੀਅਰ ਪੱ ਤਰਕਾਰ, ਪਾਲ ਵੋਅਸ ਪਬਲੀਸ਼ਰ, ਵੀ ਜੇ ਪੁਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਇੰ ਡੀਆ.

''ਮ- ਥਾਈ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚਕਾਰ 30 ਸਾਲ ਤ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮB ਤ, ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ$| ਜਦ ਮ- STS
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਮ- ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜੋ ਸਹੀ ਮੌਖਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁੱ ਧ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
''ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਕਲੀਸੀਆ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰ ਸਕਿਰਤਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ
ਸਿਚਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱ ਸ ਸਕੇ| ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼$ ਿਵਚ ਅਤੇ ਥਾਈਲ- ਡ ਦੇ ਹਰੇਕ
ਖੇਤਰ ਿਵਚ STS ਿਸਖਾਉਣ ਤ, ਬਾਦ, ਮ- ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪBਡੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚ
ਸਮਾਨਅੰ ਤਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਿਕੰ ਨ$ ਸੌਖਾ ਹੈ|
ਲੈ ਰੀ ਿਡੰ ਿਕੰ ਸ, ਏਮ.ਟੀਏਚ., ਪੀ.ਏਚਡੀ. - ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ, ਓ ਏਮ ਏਫ ਥਾਈਲ- ਡ

''ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਯਤੀਮ ਬੱ ਚੇ ਹਨ| ਉਨ9$ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਿਦਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਿਕਿਕ ਹਰ ਬੱ ਚਾ ਵੱ ਖਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱ ਖਰੇ ਸਥਾਨ ਤ, ਆਇਆ ਸੀ| STS ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨ/ ਉਨ9$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਸਖਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਪੜ9ਾਈ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਅੱ ਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਮੱ ਤਰ$ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਸੁਣਾਦੇ ਹਨ|"
ਰੇਵ. ਿਵਜੇ ਰਾਜ - ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਪੀ ਹੋਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਇੰ ਡੀਆ

''ਇਕ ਅਫਰੀਕਨ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਲੀਸੀਆ ਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ
ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮ- ਇਸ ਹਸਤ ਪੁਸਤਕ ਮਸੀਹੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਇਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹ$| ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਦਾ, ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਇਹ ਇਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ| ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ
ਦਾ ਅਰੰ ਭ ਘਰ ਤ, ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਹਰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਅਸ" ਿਮਲ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
&ਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ$ਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹ$|
ਸਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਬਲਕੁਲ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ|"
ਰੇਵ. ਜੇਕਬ ਓਕ"ਗ ਅਕੋਥ - ਸ਼ਾਵਰਜ ਆਫ ਬਲੈ ਿਸੰ ਗਸ ਚਰਚ, ਸੰ ਸਥਾਪਕ, ਕੇਨੀਆ

''ਡੋਰੋਥੀ ਿਮੱ ਲਰ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਈਬਲ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇ ਅੰ ਦੋਲਨ ਿਵਚ
ਇਕ ਅੱ ਗ ਿਵਚ ਤੇਲ ਦੇ ਵ$ਗ ਹੈ| ਮ- STS ਿਵਚ ਅਿਭਆਸਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਜੀਵ ਹੋ ਜ$ਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਦ STS ਨੂੰ ਪੜ9ੇ ਿਲਿਖਆਂ ਅਤੇ ਮੌਖਕ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ|"
ਚਾਰਲਸ ਿਸਬਨ/ - ਸੀ ਈ ਓ, ਮੇਗਾ ਵੋਅਸ, ਗਲੋ ਬਲ

'' STS ਿਵਚ ਮ- ਇਥੋਿਪਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤ, ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ
ਿਮਲ ਗਈ| ਉਨ9$ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਿਪਆ ਿਵਚ
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਪਿੇ ਰਤ ਕੀਤਾ| ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੁਣ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹਨ| STS ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਜੀਵਨ$ ਨੂੰ
ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗੂਵਾਈ
ਹੇਠ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਚਆਈ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ|"
ਜੂਲੀ ਕੇ ਫੀਲਡ - ਪੈਰਾਕਲੇ ਟ ਿਮਸ਼ਨ ਗਰੁੱ ਪ ਏਸੋਿਸਏਟ, ਗਲੋ ਬਲ

''ਮ- ਿਹਮਾਿਲਆਨ ਕਬੀਲੇ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹ$ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕ ਮੌਖਕ ਰੀਤ$ ਦੇ
ਅਿਭਆਸ &ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕਿਕ ਉਨ9$ ਕੋਲ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ" ਹੁੰ ਦਾ|
ਇਸ ਲਈ ਕਬਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚਕਾਰ ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ" ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੱ ਸਣਾ
ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ| ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ (STS) ਰਾਹ" ਪਹਾੜੀ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚ ਖਸ਼ੁਖ਼ਬਰੀ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱ ਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ|"
ਰੇਵ. ਿਟਨੂਇੰਗਬਾ ਇਮਚੇਨ - ਿਸਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ/ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪਦੇਸ਼, ਇੰ ਡੀਆ

'' STS ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵਚ ਰੱ ਿਖਆ| ਇਸ ਨ/ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਲੋ ਕਲ ਚਰਚ ਿਵਚ ਅਨਪੜ9 ਸੇਵਕ$ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਸਖਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਪੜੋਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ$ ਅਤੇ ਿਪੰ ਡ$ ਿਵਚ ਵਚਨ ਿਸਖਾਉਣ| STS ਨ/ ਸਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਕੀ ਅਸ" ਪਿਹਲ$ ਤ, ਵੱ ਧ ਕਲੀਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀਏ|"
ਰੇਵ. ਦੇਵਾਸਹਾਯਮ - ਿਸਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ/ਚਰਚ ਸੰ ਸਥਾਪਕ, ਏਫ ਏਲ ਚਰਚ, ਆਂਧਰਾ ਪਦੇਸ਼, ਇੰ ਡੀਆ

''ਮ- ਬਾਈਬਲ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ,
ਦੁਬਾਰਾ ਦੱ ਸਣ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱ ਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਯੋਗ ਲਈ
ਉਨ9$ ਿਵਚ ਲੱਭਣਾ ਹੈ| ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮB ਕੋਈ ਅਰਥਾਤ ਅਸਰਦਾਰ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਿਕਆ ਕੁਝ

ਅਿਜਹਾ ਸਾਮਣੇ ਿਲਆਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕੇਗਾ 'ਕੀ ਅਸ"
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ$?' ਉਸੇ ਹੀ ਘੜੀ ਸਾਰਾ ਸਮੂਹ ਵਚਨ ਵੱ ਲ ਿਲਆਂਦਾ
ਜ$ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਸੀ|"
ਪਾਸਟਰ ਮਾਇਲਸ ਡੇ ਬੇਨ/ਿਡਕਟਸ - ਕੋਸ ਕਨE ਕਸ਼ਨ, ਯੁ ਏਸ ਏ

''ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮ- STS ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਵਆਿਖਇਆ
ਕਰਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵੇਖਦਾ ਹ$| ਮੇਰੇ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ, ਮ- ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮ- ਕਦੀ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਚੇਲਾ ਨਹ" ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਪੜ9 ਿਲਖ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵ|ੇ ਇਸ STS ਹਸਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਦੱ ਸੇ
ਗੁਣ ਮੈਨੰ ੂ ਉਹ ਕੰ ਮ ਅਰੰ ਭ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬੜਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕੰ ਮ ਸੀ| ਮਇਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੰ ਨਾ ਸਭ ਲੋ ਕ$ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹ$, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੇਰੇ ਸਿਹਿਗਆਨੀਆਂ ਨੂੰ|"
ਰੇਵ. ਲੁਵਾਓ - ਜੇਰੁਸਲੇ ਮ ਿਨਉ ਲਾਈਫ ਪ-ਟੀਕੋਸਟਲ ਚਰਚ ਇੰ ਟਰਨEਸ਼ਨਲ, ਡੀ ਆਰ, ਕ,ਗੋ

''ਮ- ਿਦ ਗਾਡਸ ਸਟੋਰੀ ਪੋਜੈਕਟ ਇੰ ਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਤ, ਵੇਿਖਆ ਹੈ| ਅਸ"
ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਾਹ" ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ" ਲੋ ਕ$ ਦੇ
ਜੀਵਨ$ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਹੈ| ਮ- ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ$ ਿਕ ਜੇਕਰ ਅਸ" ਸਾਡੀ
ਅੱ ਖ$ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਪਭੂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਹੁੰ ਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਤ$ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਿਕ ਅਸ" ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕਰੀਏ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ
ਸਕਦੇ ਹਨ| ਕਲੀਸੀਆ ਸੰ ਸਥਾਪਕ$ ਨੂੰ ਮ- ਬੜੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ$ ਿਕ ਉਹ
ਇਸ ਟੇਿਨੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ|"
ਰੇਵ. ਡਾ. ਸੈਮ ਅਬਾਹਾਮ - ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਹਮਾਚਲ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲੇ ਜ, ਬਰਾਕਾ ਮਿਨਸਟਰੀਜ, ਇੰ ਡੀਆ

ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ
ਪੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ''ਮੌਖਕ ਤਰੀਕਾ"

STS ਹਸਤਪੁਸਿਤਕਾ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਵਟ!ਦਰੇ ਰਾਹ" ਿਵਆਿਖਆ
ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪਤੀ%ਤਰ ਦੇਣਾ

ਡੋਰੋਥੀ ਏ. ਿਮੱ ਲਰ

ਿਦ ਗਾੱਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਪੋਜੈਕਟ
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ਿਦ ਗਾੱਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਪੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਕਾਸ਼ਤ
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ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵ! ਿਵਚ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਸਜੀਵ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੋ
ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਪਤਾ: ਟੀ. ਜੀ. ਏਸ. ਪੀ.-ਇੰ ਡੀਆ, ਪੋਸਟ ਬਕਸ ਨੰ: 3, ਿਸੱ ਧਾਰਥ ਨਗਰ, ਮੈਸੂਰ-570011.
ਸਾਊਥ ਇੰ ਡੀਆ
ਸਾਰੇ ਹੱ ਕ ਰਾਖਵB ਹਨ| ਇਸ ਹਸਤ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹੱ ਸਾ ਛਾਪਣਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਸਟਮ ਿਵਚ ਸਟੋਰ
ਕਰਨਾ, ਜ$ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਿਜਵB ਇਲੈ ਕਟਰੋਿਨਕ, ਮਕੈਿਨਕਲ, ਫੋਟੋ ਕੋਪੀ,
ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਜ$ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤ, ਿਬਨ$ ਕਰਨਾ ਮਨ9 ਾ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਅੰ ਸ਼ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ
ਛਾਪਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਇਸ ਿਲਖਤੀ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ| ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸ" ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵ$ਗੇ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤ, ਨਵ" ਸਮਗਰੀ ਿਮਲੇ | ਿਜਹੜੀ ਿਕ TGSP ਦੀ ਿਹਦਾਈਤ ਅਧੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਡੋਰੋਥੀ ਏ. ਿਮੱ ਲਰ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਏਰੈਕਟਰ, ਿਦ ਗਾੱਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਪੋਜੈਕਟ
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ਤਰੱ ਕੀ ਦਾ ਕਦਮ: ਅਫ਼ਰੀਕਾ
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ$ ਮ- ਗਲਫ਼ ਿਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਾਸ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵਚ ਮ- ਡੋਰੋਥੀ
ਿਮੱ ਲਰ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ| ਉਥੇ ਉਸ ਨ/ ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਦੱ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਲੋ ਕ$ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਇਕ ਅੱ ਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਉਨ9$ ਸਥਾਨ$ &ਤੇ
ਵੀ ਿਜਥੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ| ਅਸ" ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਰੀਯਮ ਦੀ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਿਭਆਸ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਿਕੰ ਨਾ ਵੱ ਡਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਸੀ|
ਬਾਦ ਿਵਚ, ਮ- ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸ" ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਵਰੀ ਮਿਨਸਟਰੀਜ
(CAPRO) ਨਾਈਜੇਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ, ਇਸ ਜਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਨਾਲ

ਦੱ ਿਸਆ| ਕੈਲਵਰੀ ਮਿਨਸਟਰੀਜ (CAPRO)ਸਥਾਿਨਕ ਿਮਸ਼ਨ ਅਜBਸੀ ਹੈ ਜੋ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ 30
ਦੇਸ਼$ ਦੇ ਅਣ-ਪਹੁੰ ਚੇ ਕਬੀਿਲਆਂ ਿਵਚ ਕਲੀਸੀਆ ਸਥਾਪਨਾ &ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਾਡਾ
65 UPGs ਅਤੇ MUPGs ਿਵਚ ਕਲੀਸੀਆ ਸਥਾਪਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ|
ਕੋਈ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਇਕ ਪੀੜ9ੀ ਤ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ9ੀ ਤਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਲੋ ਕ$ &ਤੇ ਪਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਅਸ" ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੇਖਦੇ ਹ$| ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ$ ਿਵਚ
ਉਸ ਦੇ ਪੇਮ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਜਾਨਾ ਭਾਲਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ|
ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ (STS) ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਿਵਵਸਿਥਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ|
ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ9$ ਦੋਹ$ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਚ ਪੇਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ|
ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਿਵਚ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸੰ ਸਕਰੀਤੀ ਮਨ ਿਵਚ ਿਬਠਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱ ਤਵਤਾ ਲਈ ਅਤੇ
ਜੀਵਨ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਹਦਾਇਅਤ$ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਜਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ
ਪਿਰਣਾਮ ਸਰੂਪ, ਸਰੋਿਤਆਂ ਲਈ ਇਕ ਜਾਿਣਆਂ ਪਛਾਿਣਆਂ ਅਧਾਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪBਡੂ
ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ, ਿਜਥੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਗਣਤੀ ਮੌਖਕ ਪਥਾ ਿਵਚ ਿਜਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਨੰਦ
ਮਾਣਦੀ ਹੈ|
ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਤ, ਪਾਰ, STS ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱ ਟ &ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਨ9$ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਖੋਜ
ਰਾਹ" ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੌ ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ

ਵਾਚਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ$ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਹਾਵ ਭਾਵ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ| ਇਹ
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱ ਖਰੀ ਸੰ ਸਕਰੀਤੀਆਂ ਿਵਚ ਸੰ ਚਾਰ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ|
ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ ਖੋਜ
ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ| ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿਚਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਜਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਣਾਦਾ ਹੈ|
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, STS ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਦੇ ਹੋਏ ਆਚਰਣ &ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ9$
ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਲੋ ਕ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਨ9$ ਦੀ ਖੋਜ, ਿਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ
ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ &ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ|
ਸੰ ਸਾਰ ਭਰ ਿਵਚ STS ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ ਦੇ ਲਾਭਪਾਪਤ$ ਦੇ ਿਦਲਕਸ਼ ਿਬਆਨ$ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ
ਪੁਸਤਕ ਸਵਾਲ$ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹ$ ਵੀ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ|
ਉਨ9$ ਸਭ ਲਈ ਜੋ ਕੌ ਮ$ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਰਖਦੇ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੌਖਕ ਸਮਾਜ$ ਿਵਚ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰਖਦੇ ਹਨ
ਉਨ9ਾ ਲਈ STS ਮੈਨੰ ੂ ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਝਝਕ ਨਹ" ਹੈ|
ਅਮੋਸ ਅਡੇਰੋਨਮੁ - ਇੰ ਟਰਨEਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਲਵਰੀ ਮਨੀਸਟਰੀਜ (CAPRO)

ਤਰੱ ਕੀ ਦਾ ਕਦਮ: ਅਮਰੀਕਾ
ਅਸ" ਡੋਰੇਥੀ ਅਤੇ ਟੋਮ ਿਮੱ ਲਰ ਨੂੰ ਿਪਛਲੇ 40 ਸਾਲ, ਤੋ ਵੀ ਵੱ ਧ ਸਮB ਤ, ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਅਤੇ
ਆਪਸ ਿਵਚ ਿਮੱ ਤਰ ਹ$| ਪਿਹਲੀ ਿਫਲਮ, ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੇਜੀ
ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ,ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨAਖੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਟੇਿਨੰਗ ਅਰਥਾਤ
ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ|
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੀਆਂ
ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤ$ ਜੋ ਮਸੀਹ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ$ &ਤੇ dਰਗਟ ਹੋਵ,ੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਚੇਲੇ
ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹ" ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ|
ਅਸ" ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੁੰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹ$ ਿਕ ਇਹ ਿਪੰ ਡ$ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ
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ਦੀਆਂ ਕੌ ਮ$ ਿਵਚ ਭਾਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵ" ਪੇਰਨਾ ਿਲਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਦੇ ਪਤੀ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹਰ ਿਕਸੇ &ਤੇ ਅਤੇ
ਹਰ ਸਥਾਨ &ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ|
STS ਦਾ ਪੇਰਕ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਤ, ਿਨਰਦੇਸ਼
ਦਾ ਿਚੱ ਤਰ ਿਖੱ ਚਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ
ਗਿਹਰਾ ਅਨੁਭਵ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਤ, ਵਧ ਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਪਯੋਗ ਲੋ ਕ$ ਤਕ
ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ|
ਅਸਲ ਿਵਚ, ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਸੱ ਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ &ਤ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਇਸ ਿਵਚ ਉਮਰ, ਦੇਸ਼, ਧਰਮ ਿਪਛੋਕੜ, ਿਸੱ ਿਖਆ, ਪੜ9ਾਈ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਜ$ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਿਵਚਾਰ ਕੋਈ ਪੱ ਖ ਨਹ" ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨAਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ|
ਇਹ ਸੇਵਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਿਹਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕਿਕ ਇਹ ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਤਕ
ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹੈ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਿਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨਜ਼ਿਰਏ ਨਾਲ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਬਨ$
ਸਾਧਨ ਦੇ ਹਨ, ਿਬਨ$ ਿਕਸੇ ਗੁਣ ਦੇ ਅਤੇ ਅਸਰਹੀਨ ਹਨ| ਇਸ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਯੋਗਤਾ ਹੈ,
ਪਹੁੰ ਚਣ ਿਵਚ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੜ9ਆ ਿਲਿਖਆ
ਜ$ ਅਨਪੜ9 ਹੋਵ,ੇ ਗਰੀਬ ਜ$ ਅਮੀਰ, ਚੰ ਗਾ ਜ$ ਮਾੜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰੱ ਕੀਯਾਫਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸ" ਇਨ9$ ਸਾਲ$
ਿਵਚ ਸੰ ਸਾਰ ਭਰ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ ਹੈ|
ਡੋਨ ਅਤੇ ਸੰ ਡੋਰਾ ਿਟਪਟੋਨ - ਸੰ ਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਫਡ
- ਿਸ਼ਪਸ ਅਨਿਲਮਿਟਡ
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''ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੂੜ9ੀਆਂ ਸਿਚਆਈਆਂ
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ
ਦਰਸ਼ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|"
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ''ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਿਜਹੜੀ
ਸਾਦਗੀ ਹੈ" ਤ, ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਿਵਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ| 2 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 11:3

ਪਰਵਾਨਗੀਆਂ
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਸਾਡੇ ਪਭੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ &ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱ ਛਾ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕੀਤਾ|
ਅਸ" ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ$| ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ| ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਅਸ"
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੱ ਛੇ ਪਭਾਵ ਲਈ ਅਸ" ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ
ਿਦੰ ਦੇ ਹ$|
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਪੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ$ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਕ$ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਜਨ9$
ਨ/ ਸ-ਕੜੇ ਭਾਸ਼ਾਵ$ ਿਵਚ ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਸੰ ਸਕਰਣ$ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ| ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ
ਇਨ9$ ਸਭ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ$ ਅਰਥਾਤ ਸੰ ਗੀਤਕਾਰ$, ਅਨੁਵਾਦਕ, ਵਾਚਕ,
ਿਰਕਾਰਿਡਸਟ, ਆਰਿਥਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਸਮਾਜ ਚ, ਆਏ, ਸਥਾਿਨਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨAਖੇ ਲੋ ਕ
ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ!
ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰ$ ਅਤੇ ਪਬੰਧਕ$ ਲਈ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਦੇਸ਼$ ਿਵਚ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਲਕ ਬੰ ਨ9 ਕੇ
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਸ"
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹ$| ਅਸ" ਉਨ9$ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਜਨ9$ ਦੇ
ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਹਸਤ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਹਨ| ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਮਹਨਤੀ

13

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ$ ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤਕਾਰ$ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ$, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਚੰ ਭਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ$| ਅਸ" ਸਾਡੀ ਵੱ ਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਕਰਦੇ ਹ$, ਜੋ ਿਕ ਹੁਣ ਲੱਖ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਹੈ, ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਿਨਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹ$|
1994 ਿਵਚ, ਿਚੱ ਤਰਕਾਰ ਨAਰਮ ਮੈਕਗੇ ਨ/ 10 ਬਾਈਬਲ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾਏ| ਉਸ ਨ/ ਆਪਣੇ
ਇਹ ਹੁੱ ਨਰ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ''ਮ- ਹ$" ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ
ਉਮੀਦ ਿਵਚ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਬਜੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਭੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਨੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ
ਕਰੇ| ਨAਰਮ 2012 ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਚੱ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ
ਉਥੇ ਜਾ ਿਮਿਲਆ| ਉਸ ਦੀ ਿਚੱ ਤਰਕਾਰੀ ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਿਜਸ ਨ/ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕੀਤਾ| ਅਸ" ਨAਰਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਿਹਰਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ
ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹ$| ਅਸ" ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਯਸੂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਪੇਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਸੀ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰੇ ਹੁਣ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਪਚਾਰ
ਲਈ ਭਬਕ ਿਰਹਾ ਹੈ|
ਟੋਮ ਅਤੇ ਡੋਰੇਥੀ ਿਮੱ ਲਰ
ਿਦ ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਪਜ
ੋ ੈਕਟ
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ਅਿਧਆਏ 1: ਮੌਿਖਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਪਛਮੀ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਗੈਰ-ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਇਕ ਬਾਈਬਲ ਿਸੱ ਿਖਅਕ
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰੀ ਇੱ ਛਾ ਸੀ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ9$ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਸਮਝੀ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ$ ਨੂੰ ਬਦਲੇ |
ਮ- ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਕਾਲਕਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨਾ ਉਸ ਇੱ ਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ| ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਸਵਾਲ$ ਰਾਹੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੋਜਣ ਿਦਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ|
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਬੂਹਾ ਖੋਿਲ9ਆ ਿਕ ਮ- ਇਕ ਿਫਲਮ ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਅਰਥਾਤ
ਿਸਸ਼ਟੀ ਤ, ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਤ ਤਕ ਬਣਾਵ$| ਉਸ ਿਫਲਮ ਿਵਚ ਕਾਲਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ, ਕਹਾਣੀ ਸੰ ਸਾਰ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਔਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪੁੱ ਜੀ| ਅਸ" ਇਸ 80 ਿਮਨਟ
ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਸ-ਕੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੋ ਿਗਆ| ਉਹ ਿਫਲਮ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਿਵਅਰਥ ਿਜਹੇ ਔਡੀਓ ਟੈਕ ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਪਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ
ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਸਾਰ ਿਵਚ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ|
ਬਾਦ ਿਵਚ, ਅਸ" ਦੂਜੀ ਿਮਸ਼ਨ$ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ
&ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ| ਉਨ9$ ਨ/ ਸੰ ਸਾਰ ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ
ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਸੀ ਿਜਨ9$ ਨ/ ਪੜ9ਨਾ ਨਹ" ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੀ| ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਤ, ਅਸ"
ਿਗਆਨ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਇਕੇ ਸਮB ਿਵਚ ਇਕੋ ਕਹਾਣੀ
ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਉਹੀ ਮੇਲਿਮਲਾਪ
ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ (STS) ਬਣ ਿਗਆ|
STS ਿਸਰਫ਼ ਇਕੋ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਬਿਣਆਂ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਤਕ ਜ$ਦਾ
ਹੈ| ਿਮਥੇ ਹੋਏ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ$ ਦੇ ਰਾਰ", ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਦੇ
ਹਨ| ਹੁਣ ਅਸ" ਸਮਝ ਤ, ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹ$| ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$
ਅਰਥਾਤ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ!
ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਚਲਾ7ਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਾਿਪਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ|
ਅਤੇ ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਉਨ9$ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ, ਵੀ ਵਧ ਕੇ, ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਲੋ ਕ ਬਲਵਾਨ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਸਾਹਸੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ|
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ STS ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ|
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ਅਸ" ਜਦ ''ਕਹਾਣੀਆਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$, ਅਸ" ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦੇ ਹ$ ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਿਹੱ ਸਾ ਵੀ ਜੋ ਪਿਹਲ$ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਨਹ" ਆਦਾ ਹੈ|
ਇਹ ਹਸਤ ਪੁਸਤਕ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਿਕਸ ਤਰ9$
ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਿਕ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਇਸ
ਹਸਤ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਸੋਤ, ਅਤੇ STS ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ
ਉਨ9$ ਦੇ ਹੁੱ ਨਰ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ|
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ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਿਕਸ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਯੂ ਏਸ ਏ ਿਵਚ ਿਜਹੜਾ STS ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਨ/ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ
ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਿਕ ਆਇਆ ਸੀ:
ਮੇਰੀ ਪਾਸਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵਚ, ਮ- ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਥੇ
ਇਕ ਸੰ ਗੀਨ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ| ਚਾਰਲਸਟੋਨ ਸਥਰਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤ, ਮ- ਚਾਰ
ਸਾਲ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਰਡੋਨ-ਕੋਨਵੇਲ ਿਥਓਲੋ ਿਜਕਲ
ਸੈਮਨਰੀ ਤ, ਚੰ ਗੇ ਨੰਬਰ$ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਿਡਗਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਮਪੜ9ਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ| ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਸਥਾਨ
ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਮ- ਉਸ ਿਵਚ ਮਹਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ|
ਪੁਲਿਪਟ ਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ| ਲੋ ਕ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਿਸਰ$ ਨੂੰ ਿਹਲਾਦੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੰ ਦੇ, ''ਪਾਸਟਰ ਸਾਿਹਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਸੰ ਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ|"
ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੀਆਂ ਿਵਚ, ਕੁਝ ਨਵB ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰ ਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ
ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਆਏ| ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ| ਅਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ
ਪਕਾਸ਼ਨ ਹਾਉਸ 'ਚ, ਿਲਿਖਤ ਸਮਗਰੀ ਿਦੱ ਤੀ, ''ਚਾਰ ਮਹੀਨੀਆਂ" ਲਈ| ਮਉਨ9$ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ, ''ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ9|ੋ ਜਦ
ਤੁਸ" ਵਾਿਪਸ ਆਓਗੇ, ਤ$ ਅਸ" ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਬਾਤ ਕਰBਗ|ੇ "
ਹਫਤੇ ਦਰ ਹਫਤੇ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਮ- ਉਨ9$ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਦਾ, ''ਜੋ ਤੁਸ" ਪਿੜ9ਆ ਹੈ
ਉਸ ਿਵਚ, ਤੁਸ" ਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦਲਚਸਪ ਗੱ ਲ ਿਮਲੀ?" ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਨ9$ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੁੱ ਪ
ਿਵਚ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ|
ਇਹ ਪਗਟ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ9 ਨਹ" ਰਹੇ ਸਨ|
ਆਿਖਰਕਾਰ ਇਕ ਹਫਤੇ, ਮ- ਹਾਰ ਕੇ, ਮ- ਉਨ9$ ਿਵਚ, ਇਕ ਨੂੰ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਪਾਠ ਪੜ9ਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ| ਇਕ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਬਢੱ ਬੀ ਇੰ ਤਜਾਰੀ
ਤ, ਬਾਦ, ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਪੜ9ਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ| ਉਸ ਨ/ ਬੜੀ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਦੋ ਕੂ ਲਾਈਨ$ ਪੜ9ੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਅਟਕ
ਅਟਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਲਤ &ਚਾਰਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ| ਤਦ ਮਜਾਿਣਆਂ! ਇਹ ਲੋ ਕ ਪਾਠ ਪੜ9ਦੇ ਹੀ ਨਹ" ਸੀ ਿਕਿਕ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ
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ਪੜ9 ਸਕਦੇ ਸੀ|
ਿਜਵB ਮ- ਇਸ ਿਵਚ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਂਕਿੜਆਂ ਨ/ ਿਸੱ ਧ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਮਕੀ ਵੇਿਖਆ ਸੀ| ਲਗਭਗ ਚਰਚ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਕ ਿਤਹਾਈ ਵੱ ਡੇ ਲੋ ਕ
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਕ ਵੀ ਨਹ" ਪੜ9ੇ ਸੀ| ਇਕ ਨਵ$ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ: ਅਸ" ਇਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਚਾਰ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਜਹੜੇ ਪੜ9 ਨਹ" ਸਕਦੇ ਜ$ ਪੜ9ਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
ਬੜੇ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਮ- ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ &ਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸੀ|
ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਦੋ ਸੰ ਸਥਾਵ$ ਿਵਚ ਸੱ ਤ ਸਾਲ ਦੀ ਪਚਾਰ ਦੀ ਪੜ9ਾਈ ਕਰਨ ਤ,
ਬਾਦ ਵੀ, ਮ- ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਿਖਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹ" ਸੁਿਣਆਂ ਸੀ|
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਨਹ" ਸੀ ਿਕ ਘੱ ਟ ਪੜ9ੇ ਲੋ ਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ9$ ਮੌਿਖਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਸਾਧਨ ਨਹ" ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ|
ਇਸੇ ਕਾਰਨf ਮ- ਟੇਿਨੰਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਇਆ|
ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਜੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਆਏ ਸੀ ਿਤੰ ਨ ਗੱ ਲ$ ਦੱ ਿਸਆਂ: ਉਨ9$ ਨ/
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ9$ ਕੋਲ ਸਮਝ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ$ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ9$ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ
ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ|

ਮੌਿਖਕ ਸੰ ਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਕੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ ਹੈ?
ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਦਰ ਉਨ9$ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸ" ਇਹ
ਜਾਣ ਜ$ਦੇ ਹ$ ਿਕ ''ਮੂੰ ਹ ਜੁਬਾਨੀ ਿਸੱ ਖਾਉਣ" ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਜੁਬਾਨੀ
ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਸੂਚਨਾ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਪੜ9 ਨਹ" ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਿਖਕ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ| ਇਕ ਜ$ਚ ਪੜਤਾਲ ਤ, ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ
ਆਂਕਿੜਆਂ &ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੁਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ$ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਘਿਟਆ ਪੈਮਾਨ/ &ਤੇ ਆਂਕੜੇ
ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵB ਿਕ ''ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਲ- ਦੇ ਹੋ ਤ$
ਤੁਸ" ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਆਦਮੀ ਹੋ!"
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ਕਈ ਜ$ਚ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਿਜਵB ਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਪੌੜ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਿਧਐਨ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ 43 ਪਤੀਸ਼ਤ ਪੜ9ਨ ਿਵਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਜ$ ਇੰ ਨਾ ਹੀ ਪੜ9
ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੱ ਸ ਪਾਠ ਦੇ ਇਕ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ
ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ 44 ਪਤੀਸ਼ਤ ਲੋ ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਰਾਹ" ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਅਨAਖੇ ਆਂਕੜੇ ਬਾਕੀ ਤਰੱ ਕੀਯਾਫਤਾ ਦੇਸ$ ਦੇ ਪਤੀ ਸਿਚਆਈ
ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤਰੱ ਕੀਯਾਫਤਾ ਦੇਸ$ ਿਵਚ ਅਨਪੜ9 ਜ$ ਮੋਖਕ ਤੌਰ
'ਤੇ ਿਸੱ ਖਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ|
ਤਰੱ ਕੀਯਾਫਤਾ ਦੇਸ$ ਿਵਚ, ਿਜਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਹੋਰ
ਵੀ ਹੇਠ$ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਨਪੜ9$ ਦੀ ਦਰ ਜ$ ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਉਨ9$ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ|
ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਨAਟਸ ਨਹ" ਬਣਾਦੇ ਹਨ ਜ$ ਨਹ" ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਜਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱ ਲ$ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ" ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਜਦ ਕੋਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਵਸ਼ੇ, ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ, ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਘਟ ਜ$ਦੀ ਹੈ|
ਇਸ ਗੱ ਲ &ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨ/ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਹਾਣੀਆਂ &ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ| ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ
ਿਗਆ ਹੈ:
10% ਿਵਆਿਖਆ ਰੂਪ
15% ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਅਤੇ
75% ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਕੀ ਤੁਸ" ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਚ,
ਹੀ ਟੋਕਦਾ ਰਹੇ, ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਅਤੇ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ? ਜਦ ਤਕ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਜ$ ਘਟਨਾ
ਪੂਰੀ ਕਰ,ਗ,ੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨਇਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ| ਬਾਈਬਲ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱ ਥ ਹੈ ਜਦ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜ$ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਉਹ
ਿਲਿਖਆਂ ਹਨ| ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ: 75 ਪਤੀਸ਼ਤ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ| ਅਸ" ਹੋਣ ਦੇਈਏ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਏ|

ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਤਰੀਕੇ:
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ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਸੁੰ ਦਰ ਲਪੇਿਟਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਿਮੱ ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਣਖੋਿਲ9ਆ ਹੀ ਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ| ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਿਮੱ ਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਚੀਜ ਪਸੰ ਦ ਨਹ" ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹ" ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਖੋਲ9ਣਾ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਹੈ?
ਜਦ ਅਸ" ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿਚਆਈਆਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਆਤਮਕ ਅਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੈਕਟ ਿਵਚ ਲਪੇਟ
ਿਦੰ ਦੇ ਹ$ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ9 ਨਹ" ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਇਹ ਸਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿਚਆਈਆਂ ਨੂੰ ''ਕਹਾਣੀ" ਦਾ ਿਬਨ$ ਕੋਈ
ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਲੋ ਕ$ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਗਣਤੀ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ
ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਖਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਚੇਲੇਪਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ| ਜਦ ਅਸ" ਵਾਚਕ$ ਦੀ ਤੌਰ
'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤ, ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਰੱ ਖ ਕੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤ, ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤ, ਗਿਠਤ
ਕਰਕੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹ$ ਤ$ ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਹ ਉਨ9$ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਿਕ ਉਨ9$ ਿਵਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤ$ ਸਮਝਣਗੇ ਹੀ ਨਹ" ਿਜਹੜੀਆਂ
ਸਿਚਆਈਆਂ ਅਸ" ਉਨ9$ ਅੱ ਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ!

ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਯੋਗ ਿਕ7
ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ, ਿਵਸ਼ੇਆਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ STS ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਰਨਾ ਨਾਲ ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਖਾਉਣਾ ਦੋਹ$ ਿਵਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਫਰਕ ਹੈ,
ਇਸ ਨ/ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਹੈ: ਕੌ ਣ ਜ$ ਕੀ ਿਸਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ$? ਆਓ ਅਸ"
ਬਾਈਬਲ ਅਧਾਿਰਤ ਿਸੱ ਿਖਅਕ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ|
ਿਵਸ਼ੇਅਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਚ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਿਸਖਾਉਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਵਚਨ ਜ$ ਹਵਾਲੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਦੇ ਰਾਹ" ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਅਤੇ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਿਕ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸਹੀ ਹਨ| ਇਹ ਿਵਧੀ
ਠੀਕ ਨਹ" ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਿਸਖਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹ" ਹੈ|
ਿਵਿਸ਼ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਟੁੱ ਟ ਜ$ਦੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਵਚ, ਤੋੜ ਦੇਣਾ
ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਠਨ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ| ਬਾਈਬਲ ਦੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਸਾਡੇ ਿਹਰਦੇ, ਪਾਣ ਅਤੇ ਦੇਹ ਨਾਲ ਗੱ ਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਿਜੰ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵੰ ਡੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤ$ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਸਾਡੇ ਿਦਮਾਗ
ਿਵਚ ਜ$ਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਿਵਚ|
ਿਵਸ਼ੇਅਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਸਮੇ, ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਕੁਝ ਿਹੱ ਸੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਿਹਲਾ ਚੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਗੱ ਲ$ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਮੰ ਡਲੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨAਟਸ ਵੀ ਿਤਆਰ
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ਕਰਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹ" ਿਜਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਇਸ
ਲਈ ਉਨ9$ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਨAਟਸ ਨਹ" ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ9$ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ"
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਉਨ9$ ਲਈ ਇਹ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਿਜਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹੱ ਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ!
ਿਕਿਕ ਮੂੰ ਹ ਜੁਬਾਨੀ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਮੰ ਡਲੀ ਕੋਲ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹ" ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ
ਕੀ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਿਬਲ ਨਹ" ਹਨ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ|
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖੇ ਿਬਨ$, ਕੁਝ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹ" ਜੋੜਦਾ ਹੈ|
ਅਤੇ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਨAਟਸ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨ$,
ਉਨ9$ ਿਵਚ, ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇੰ ਨ/ ਿਤਆਰ ਨਹ" ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਹੋਰ$ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਣ, ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਖੁਲੇ 9 ਿਹਰਦੇ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਤ$, ਚਰਚ ਿਵਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਬਾਹਰ
ਬਜਾਰ ਿਵਚ ਜ$ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨAਟਸ ਨਹ" ਲੈ ਕੇ ਜ$ਦੇ| ਇਸ ਤਰ9$, ਦੋਹB ਪਕਾਰ ਦੇ
ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਜਬਾਨੀ, ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰ ਗੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦੇ ਸਮB ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ|
ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰੋਿਤਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹ" ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਉਹ ਉਨ9$ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਅਕ &ਤੇ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣਾ ਪ-ਦਾ ਹੈ| ਸੂਚਨਾ ਦੇ
ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱ ਥੀ ਿਦੱ ਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$ ਹੈ ਿਜਵB ਿਕ ਇਕ ਛੋਟੇ
ਪੰ ਛੀ ਦੀ ਮ$ ਭੋਜਨ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਕੇ ਿਲਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਪੰ ਛੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲ9ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਪਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ| ਹਰੇਕ
ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਿਵਸ਼ੇਅਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਆਲ9ਣੇ ਿਵਚ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰ ਛੀ ਹੀ ਬਣਾਦੀ ਹੈ!
ਿਵਸ਼ੇਅਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ: ਿਸੱ ਿਖਅਕ
ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਿਵਸ਼ਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ, ਉਸ ਤ, ਬਾਦ ਉਹ ਕੁਝ ਪਦ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਜਾਣਦੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਗਿਹਰੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਨਹ" ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ
ਜਦਿਕ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਉਨ9$ ਹੀ ਵਚਨ$ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ|
ਅਕਸਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਸੀਹੀ ਕਾਨਫ-ਸ$ ਿਵਚ ਜ$ਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵB ਿਕ ਪਚਾਰ, ਨਾ ਪਹੁੰ ਚੇ ਲੋ ਕ$ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਪਿਰਵਾਰ, ਆਰਥਕ ਿਵਸ਼ਾ,
ਪਰਹੇਜਗਾਰੀ, ਪਾਰਥਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ, ਵਪਾਰ ਿਵਚ ਪਿਵੱ ਤਰਤਾ ਜ$ ਨਬੂਵਤ| ਇਸ
ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ| ਇਹ ਬੜੀ ਿਦਲਚਸਪ ਹੈ, ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੱ ਸਣ ਿਵਚ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਿਵਚ ਵੀ ਸਮਝਾਏ ਜ$ਦੇ ਹਨ|
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ਮੌਖਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰ
ੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਸਾਰੀ
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ, ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਜਦ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਿਹੱ ਸਾ ਜ$ ਿਕਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਨ9$
ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਵਸ਼ੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਿਹੱ ਸੇ ਜ$ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਹ
ਜ$ਦੀ ਹੈ| ਜਦ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ9$ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜ$ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ, ਪਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ ਤਦ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਉਨ9$ ਿਸਖਾਉਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ|
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਤ$ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਕਸੇ
ਿਵਵਸਥਾ ਜ$ ਨ/ਮ ਦੀ ਤਰ9$ ਸਰੋਿਤਆਂ ਕੋਲ ਆਦੀਆਂ ਹਨ| ਜਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੀਤੀਆਂ ਜ$ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ$ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੰ ਪੂਰਨ ਆਤਮਾ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ|
ਕੁਝ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ
ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੀ
ਿਸਖਾਈ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ$ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਉਹ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਨਹ" ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਕਹਾਣੀ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚਲਾਦਾ
ਹੈ| ਇਕ ਸਹੀ STS, ਤੁਸ" ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਹਰੀ ਗੱ ਲ ਿਸਖਾਓ ਉਸ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ|
ਜਦ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਹਲ$ ਹੀ
ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਸੁਿਨਹਰੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਿਕ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨ/ ਨਵ" ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਹੈ| ਕਹਾਣੀ ਿਵਚੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਲੱਭਣ ਿਸੱ ਖਣਾ
ਇਕ ਚਣੋਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰ ਮ ਹੈ| ਬਲਿਕ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਲਈ ਚਣੋਤੀਵਾਨ
ਹੈ ਿਕ ਿਸੱ ਖਣਾ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਦੇਣ ਲਈ ਪਸ਼ਨ
ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਇਕ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾ: ਜੇਕਰ ਦੇਸ$ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿਚਆਈਆਂ ਿਵਚ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ 10/40 ਿਵੰ ਡੋ ਿਵਚ ਲੋ ਕ$
ਤਕ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਅਣ ਪਹੁੰ ਚੇ ਲੋ ਕ$ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹ$, ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸ" ਸਾਡੀ
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ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ$ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਨAਖਾ ਬਦਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਕੀ
ਅਸ" ਅਿਜਹਾ ਕਰ$ਗੇ? (ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਚ ਤੁਸ" ਿਪੰ ਟ ਅਤੇ
ਔਡੀਓ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਡਾਟਾ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਬ ਸਾਈਟ ਤ,: www.oralbible.com)
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ਅਿਧਆਏ 2: ਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂਬਾਈਬਲ ਅਧਾਿਰਤ ਿਦਸ਼ਟ!ਤ
ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ: ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣਾ, ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣਾ
ਿਯਸੂ ਨ/ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਸਖਾਇਆ? 200 ਵਾਰ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਪਸ਼ਨ$ ਿਵਚ,, ਉਸ ਤ, ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਪਸ਼ਨ$
ਦਾ ਉਸ ਨ/ ਿਸੱ ਧਾ &ਤਰ ਿਸਰਫ ਿਤੰ ਨ ਵਾਰੀ ਹੀ ਿਦੱ ਤਾ! ਬਾਕੀ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਨ9$ ਤ,
ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਜ$ ਕਹਾਣੀ ਜ$ ਿਦਸ਼ਟ$ਤ ਦੱ ਸ ਕੇ &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ| ਕੀ ਿਯਸੂ ਨ/ ਕਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਦੱ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ? ਨਹ"| ਅਕਸਰ, ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਤ, ਬਾਦ ਉਸ ਨ/ ਪਸ਼ਨ
ਪੁੱ ਿਛਆ ਅਤੇ ਉਸ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ|
ਕੀ ਿਯਸੂ ਨ/ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ''ਤੋਰਾਹ ਦੇ ਸਕੂਲ" ਨਹ"
ਪਿੜ9ਆ ਸੀ, ਜ$ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਤਰਖਾਣ ਸੀ?...ਨਹ"! ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ"| ਤ$ ਿਫਰ ਇਹ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਮB ਦੇ ਲੋ ਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਨਹ" ਸਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੇ ਿਜ਼ਆਦਾ 11 ਫੀਸਦ ਹੋਣਗੇ, ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ$ ਜੋ ਅਨਪੜ9 ਲੋ ਕ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ...ਪਰ ਠਿਹਰੋ| ਿਯਸੂ ਨ/
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਗੱ ਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਉਸ ਨ/ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ?...ਹ$, ਉਸ ਨ/ ਕੀਤਾ| ਅਤੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨ/
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ|
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ, ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਿਯਸੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਮB ਦੀ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ?...ਹ$, ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ| ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ/ ਆਪਣੇ ਸਮB ਦੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਨ9$
ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਿਣਆਂ, ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹ" ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮB ਦੇ &ਚ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਲੋ ਕ ਸਮਝਦੇ
ਸੀ|
ਿਯਸੂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਹਾਸ ਿਸਖਾਉਣ ਨਹ" ਆਇਆ; ਉਹ ਆਤਿਮਕ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਸਾਿਰਆਂ ਨ/ ''ਸੁਿਣਆਂ" ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕੇ ਸੀ| STS ਿਵਚ, ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਸਖ ਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਆਤਿਮਕ ਖਜਾਨ/ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਲੱਭਣੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਸ਼ਨ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪੁੱ ਛਣੇ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ/ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ
ਸੁਣਨਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਨ9$ ਖਜਾਿਨਆਂ ਵੱ ਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ |
ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ STS ਦੀ ਿਨਰਦੇਸ਼$ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਹਸਤਪੁਸਤਕ ਿਵਚ
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ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਜ$ ਜੋ STS ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਿਸੱ ਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਿਭਆਸਕਾਰ
ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਾਡੀ ਪਾਰਥਨਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨ9$ ਅਿਭਆਸਕਾਰ$ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ
ਵਚਨ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤਵਾਨ ਕਰੇ|
ਇਨ9$ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵ$, ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਪਬੰਧਨ ਰਾਹ" ਅਿਭਆਸਕਾਰ ਅਸਥਾਈ
ਿਸੱ ਖਅਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਸਮB ਦੌਰਾਨ, ਅਸਥਾਈ ਿਸੱ ਖਅਕ STS ਦੇ ਪਮਾਿਣਤ ਿਸੱ ਖਅਕ
ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਾਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ
ਵੱ ਧਣ ਦੇ ਸਮB ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$|
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨ; ਿਕਹੜੇ ਹਨ? ਇਕ ਰਾਹ
ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ ਨ/ ਆਪਣਾ ਿਪੰ ਡ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਿਕਸੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਚਿਲਆ ਿਗਆ| ਕਈ ਸਾਲ ਤਕ ਉਹ ਓਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨ/ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ| ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਭ ਨ/
ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਅੱ ਛੇ ਿਮੱ ਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ|
ਇਸ ਧਨਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਨ/ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਧਨ ਆਪਣੇ ਸੱ ਚੇ ਿਮੱ ਤਰ$ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਆ| ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ/ ਇਕ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੀ| ਉਸ ਨ/ ਇਕ ਿਦਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਪੰ ਡ
ਨੂੰ ਛੱ ਿਡਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਗਆ| ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ''ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਿਮੱ ਤਰ ਹਨ" ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ
ਦੇ ਇਕ ਕੋਨ/ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਿਮਲਨ|
ਧਨਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਨ/ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਇਕੱ ਠ/ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ''ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਰਾਹ
ਨਦੀ ਵੱ ਲ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਮ- ਇਸ &ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਇਸ ਰਾਹ &ਤੇ
ਚੱ ਲੋ ਗੇ ਤ$ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲੇ ਗਾ| ਹੁਣ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲਓ|
ਇਸ ਤਰ9$ ਲੋ ਕ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹ &ਤੇ ਚੱ ਲਣ ਲੱਗੇ| ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਤ$ ਛੋਟੇ ਰਾਹ &ਤੇ
ਗਏ, ''ਹੂੰ ," ਉਨ9$ ਨ/ ਿਕਹਾ, ''ਇਹ ਰਾਹ ਠੀਕ ਹੈ| ਆਓ ਅਸ" ਇਸ ਿਵਚ ਵੇਖੀਏ|" ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਰੁੱ ਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਿਵਚ, ਕੁਝ ਰੇਤ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਘਰ ਲੈ ਗਏ|
ਕੁਝ ਨਦੀ ਵੱ ਲ ਜ$ਦੇ ਰਾਹ ਵੱ ਲ ਤੁਰ ਪਏ| ਜਦ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਿਸਰੇ &ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ''ਅਸ" ਤ$ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹ$| ਇਸ ਿਵਚ ਨਵ$ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ" ਹੈ|
ਅਸ" ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਨਹ" ਵੇਖਦੇ ਹ$|"
ਬਾਕੀ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਰਾਹ &ਤੇ ਚੱ ਲਦੇ ਗਏ| ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ,
ਉਨ9$ ਨ/ ਆਪਸ ਿਵਚ ਕਿਹਣਾ ਅਰੰ ਭ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ9$ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ''ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਿਡੱ ਗੇ
ਹੋਏ ਦਰਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵੇਖ|ੋ ਸਾਡੇ ਿਮੱ ਤਰ ਨ/ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾੱਸੇ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਹੈ|" ਬਾਕੀ ਚੱ ਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ/ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜੀਆਂ
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ਕੱ ਟ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ|
ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਿਕ ਉਹ ਰਾਹ ਿਵਚ ਚੀਜ$ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭੱ ਜੇ, ਇਹ ਲੋ ਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਚੱ ਲਣ ਲੱਗੇ| ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਨੀ ਿਮੱ ਤਰ ਰਾਹ" ਉਨ9$ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ
ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ| ਉਨ9$ ਨ/ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਹੀ ਉਨ9$
ਲਈ ਿਮੱ ਤਰ ਵੱ ਲ, ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਸੀ|
ਅਚਾਨਕ ਹੀ, ਇਕ ਰਾਹੀ ਰੁੱ ਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ''ਰਾਹ ਦੇ
ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠ$ ਵੇਖ|ੋ ਇਥੇ ਤ$ ਚੌਲ$ ਦੇ ਬੋਰੇ ਰੱ ਖੇ ਹਨ|" ਤਦ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ
ਰਾਹੀ ਨ/ ਜੋਰ ਦੀ ਚੀਕ ਕੇ ਆਿਖਆ, ''ਰਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪਾੱਸੇ ਇਨ9$ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਆਓ ਵੇਖੋ
ਕੀ ਹੈ! ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵB ਬਰਤਨ ਿਮਲੇ ਹਨ|"
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱ ਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ/ ਰਾਹ ਿਵਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱ ਖੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੀਜ$ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ|
ਉਨ9$ ਨ/ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨ9$ ਦੇ ਧਨੀ ਿਮੱ ਤਰ ਨ/ ਉਨ9$ ਲਈ ਹੀ ਰਾਹ ਿਵਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਚੀਜ$ ਰੱ ਖੀਆਂ ਹਨ| ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸੱ ਚੇ ਿਮੱ ਤਰ$ ਨ/ ਉਸ &ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਰਾਹ"
ਰੱ ਖੀਆਂ ਚੀਜ$ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ|
ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਰਾਹ &ਤੇ ਚੱ ਲਦੇ ਗਏ ਜੋ ਧਨੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨ/ ਉਨ9$ ਲਈ ਬੜੇ
ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ9$ ਸਭ ਚੀਜ$ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਤ, ਰਿਹ ਗਏ| ਉਹ
ਇੰ ਨਾ ਹੋਲੀ ਨਹ" ਚੱ ਲੇ ਿਕ ਉਹ ਰਾਹ ਜ$ ਰਾਹ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ| (ਿਜਨ9$
ਨ/ ਰਾਹ ਦੀ ਰੇਤ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|
ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ9$ ਨ/ ਉਸ ਰਾਹ &ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹ" ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ!)
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਰਾਹ
ਹੈ| ਿਜਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ &ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱ ਲਣਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਛੁਪੇ
ਖਜਾਨ/ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ|
ਇਹੀ ਅਸ" ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕਰਦੇ ਹ$|
ਨਾਥਾਨ ਦੇ ਨਮੂਨ; 'ਤੇ ਚੱ ਲਣਾ
2 ਸ਼ਮੂਏਲ 12: 1-14 ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਦੇ ਿਸੱ ਧ$ਤ ਨੂੰ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ| ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨ/ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਮਲਟਰੀ
ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਜੋ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ| ਉਸ ਤ, ਬਾਦ, ਦਾਊਦ
ਨ/ ਪਾਪ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ|
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ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ| ਕਹਾਣੀ ਦੋ ਮਨੁੱਖ$ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਸੀ, ਇਕ ਧਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੀਬ| ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਭੇਡ$
ਸਨ| ਇਕ ਿਦਨ ਜਦ ਇਸ ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੀ, ਉਸ ਨ/ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਿਪਆਰੀ
ਉਹੀ ਭੇਡ ਚੁਰਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱ ਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮ$ਸ ਆਪਣੇ ਿਮਹਮਾਨ$ ਨੂੰ ਖੁਆ ਿਦੱ ਤਾ!
ਜਦ ਦਾਉਦ ਨ/ ਨਾਥਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆਂ, ਦਾਊਦ ਬੁਹਤ ਗੁੱ ਸੇ ਹੋ ਿਗਆ| ਬਾਈਬਲ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਦਾਊਦ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ''ਿਜਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸgਹ, ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨ/
ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱ ਿਢਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਭੇਡ ਦਾ ਚੌਗੁਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵ,ੇ
ਿਕਿਕ ਉਸ ਨ/ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਿਕ ਉਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹ" ਸੀ|" ਤਦ ਨਾਥਾਨ ਨ/
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ''ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਹ-|"
ਇਸ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨ/ ਨਾਥਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਕੀ ਦਾਊਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨ/
ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਦਾਉਦ ਨ/ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨ/ ਆਪਣੇ ਪਾਪ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹ" ਕੀਤਾ ਸੀ| ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸ" ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਨਬੀ ਨੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੀ ਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ| ਇਸ ਦੇ
ਬਜਾਏ ਿਕ ਉਸ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਸੱ ਧਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਥਾਨ ਨ/ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ|
ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋਇਆ| ਦਾਊਦ ਨ/ ਿਕਸ ਤਰ9$ &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ? ਦਾਊਦ ਨ/ ਧਨੀ ਦਾ ਇਕ
ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਿਨਆਂ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਐਥ, ਤਕ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਧਨੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ
ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੇ? ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚਾਰ
ਭੇਡ$ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ! ਦਾਊਦ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਧਨੀ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਕ ਧਾਰਿਮਕ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ|
ਮੌਖਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਦਾਊਦ ਨ/ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਤਦ ਨਾਥਾਨ ਨ/ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਖੱ ਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਲਈ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ ਕੀਤਾ, ''ਦਾਊਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ
ਹ-|" ਨਾਥਾਨ ਨ/ ਕੁਝ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ ਜੋਿੜਆ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦਾਊਦ ਨ/ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨ/ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ''ਮ- ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ|"
ਅਸ" ਉਸ ਤ, ਬਾਦ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (ਜੋ ਦਾਊਦ ਨ/ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ
ਉਸ ਧਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ|) ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ &ਤੇ
ਹੋਈ|
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਪੱ ਛਾਣ ਨੂੰ ਿਚਤਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱ ਖ
ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ| ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤ, ਬਾਦ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ| ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤ,, ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ$ ਦੇ
ਪਤੀ ਮੌਖਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋ ਜ$ਦੇ ਹਨ| ਅਸ" ਉਨ9$ ਖੋਜ$ ਨੂੰ ''ਆਤਿਮਕ ਿਨਿਰਖਣ"
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$|
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ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਦੱ ਸਣ ਤ, ਬਾਦ ਿਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਚਿਰੱ ਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਰੱ ਖਣ ਤ$ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਖਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ| ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੀ
ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਤਿਮਕ ਿਨਿਰਖਣ$ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵੰ ਟ$ਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਕਸਰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ9$ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਉਹ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਇਹ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਿੇ ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| STS ਿਵਚ ਅਸ" ਇਨ9$ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿਚਆਈਆਂ ਨੂੰ
''ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ" ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$|
ਿਕਹੜਾ ਅਤੇ ਕੌ ਣ ਇਸ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾ ਨਹ" ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕੰ ਨ/ ਸਮੇ ਤ, ਪਭੂ ਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ, ਜ$ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਗਆਨ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ$ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਕੰ ਨਾ ਹੈ, ਇਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹ" ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਤਿਮਕ ਗੱ ਲ ਹੈ| ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਮਨੁੱਖ$ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਿਚਆਈਆਂ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਹਨ
ਉਹ ਿਸਰਫ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ" ਹੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|
ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਦੂਿਜਆਂ &ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਗਏ ਹਨ| ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਉਨ9$ ਨੂੰ
ਆਤਿਮਕ ਸਿਚਆਈਆਂ ਦੱ ਸੇ| ਕੁਝ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਜ$ਦੇ ਹਨ| ਪਾਸਟਰ ਿਸੱ ਖਣ
ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਜ$ ਸੈਮਨਰੀ ਜ$ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੇਰਨਾ ਲਈ ਉਹ
ਕਮ-ਟਰੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਕਾਨਫ-ਸ$ ਿਵਚ ਜ$ਦੇ ਹਨ| ਸੈਮਨਰੀ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲੇ ਖਕ$ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਦੇ ਹਨ|
ਇਨ9$ ਸਭ ਸਾਧਨ$ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱ ਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਅੱ ਛੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਸਾਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ| ਉਹ
ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ$ ਤ, ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲੋ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱ ਿਖਆਵ$ ਿਸੱ ਖਣ
ਤ, ਬਾਦ, ਚੇਿਲਆਂ ਨ/ ਉਸ ਤ, ਸੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰੰ ਭ ਸੁਿਣਆਂ| ਿਯਸੂ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਵਾਲਾ ਸੀ! ਉਸ
ਨ/ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ''ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰੇ|"
ਿਯਸੂ ਨ/ ਕੀ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਅਸ" ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ$ ਜੋ ਚੇਲੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?
ਹ$| ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ| ਉਨ9$ ਦਾ ਅਨAਖਾ, ਿਨੱਜੀ ਸੱ ਿਖਅਕ ਹੁਣ ਉਨ9$ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੇਗਾ| ਕੋਣ
ਉਨ9$ ਨੂੰ ਤੱ ਸਲੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੌ ਣ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਸਖਾਵੇਗਾ? ਿਯਸੂ ਵੱ ਲ, ਚੇਿਲਆਂ ਲਈ ਉਹ ਅੰ ਤਮ
ਸੰ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨ/ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਇਕੱ ਲੇ ਨਾ ਰਿਹਣਗੇ| ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਨ9$ ਨੂੰ
ਇਕ ਪੱ ਕੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ| ਉਹ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਹਰੇਕ ਚੇਲੇ ਦੇ ਸੰ ਗ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਤ
ਿਦਨ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱ ਤੇ ਿਦਨ|
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''ਪਰ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਅਰਥਾਤ ਪਿਵੱ ਤ ਆਤਮਾ ਿਜਹ ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ &ਤੇ ਘੱ ਲੇ ਗਾ ਸੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਭੋ ਕੁਝ ਿਸਖਾਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱ ਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਮ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਕਰਾਵੇਗਾ|" (ਯੂਹੰਨਾ 14:26)
''ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚਆਈ ਿਵਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱ ਲੋ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣੇਗਾ ਸੋਈ
ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਗੱ ਲ$ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗਾ|" (ਯੂਹੰਨਾ 16:13)
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ &ਤਮ ਸਾਧਨ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਵਰਦਾਨ
ਿਯਸੂ ਨ/ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ|
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਚਨਾ ਿਵਚ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਿਕਸ ਤਰ9$
ਆਤਿਮਕ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਿਸਖਾਵੇਗਾ|
''ਪਰੰ ਤੂ ਿਜਵB ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਵਸਤ$ ਅੱ ਖ" ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕੰ ਨ" ਸੁਿਣਆਂ,
ਨਾ ਇੰ ਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਆਈਆਂ, ਿਜਹਿੜਆਂ ਵਸਤ$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ੁ ਨ/ ਆਪਣੇ ਪੇਮੀਆਂ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ| ਉਨ9$ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ/ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ &ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤ$ ਦੀ ਸਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ੁ ਦੀਆਂ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਵਸਤ$ ਦੀ ਜ$ਚ ਕਰ ਲ- ਦਾ ਹੈ|
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤ, ਿਬਨ$ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ$ ਿਵੱ ਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਕੌ ਣ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ? ਇਸੇ ਪਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤ, ਿਬਨ$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ੁ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹ" ਜਾਣਦਾ
ਹੈ|
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹ" ਸਗ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ੁ ਤ, ਹੈ ਤ$
ਜੋ ਅਸ" ਉਨ9$ ਪਦਾਰਥ$ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ| ਅਸ" ਇਨ9$
ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ ਮਾਣਸ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਦੱ ਿਸਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਬਦ$ ਨਾਲ ਨਹ" ਸਗ, ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ
ਦੱ ਿਸਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਬਦ$ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਕ ਗੱ ਲ$ ਆਤਮਕ ਮਨੁੱਖ$ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹ$|
ਪਰ ਪਾਿਣਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ੁ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹ" ਕਰਦਾ ਿਕ ਜੋ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਲੇ ਖੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਨਹ" ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਕ
ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਨ9$ ਦੀ ਜਾਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਕ ਹੈ ਉਹ ਤ$ ਸਭਨਾ ਗੱ ਲ$ ਦੀ
ਜਾਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਿਕਸੇ ਤ, ਜਾਿਚਆ ਨਹ" ਜ$ਦਾ| ਿਕ ਜੋ ਪਭੁ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਨੂੰ ਿਕਨ
ਜਾਿਣਆ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਸਮਝਾਵੇ? ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁੱ ਧੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਹੈ|" (1ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 2:916)
ਲੰਮੇ ਸਮੋ ਤ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ| ਆਓ ਅਸ" ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ
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ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਚੁੱ ਕੀਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੀਏ| ਿਜਵB ਿਜਵਂ◌ੇ ਅਸ" ਹਰੇਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ
ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹ$, ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱ ਗੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੁੱ ਧ ਮੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹ$
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ &ਤਰ ਦੇਵੇਗਾ|

30

nfXnkJ/ 3L ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀਸੰ ਖੇਪ ਿਵਵਰਣ
ਿਤਆਰੀ
STS ਦੇ ਢੰ ਗ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਸੱ ਖਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਿਜਹੜੇ ਆਤਿਮਕ ਖਜਾਨ/ ਹਨ ਉਨ9$ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤ, ਬਾਦ ਿਹਦਾਇਤ$ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਿਖਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜ$ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਵਟ$ਦਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ|
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਦੋ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਵਾਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਚ ਿਸਖਾਇਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ: ਪਿਹਲਾ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣਾ, ਿਫਰ ਦੂਸਰਾ,
ਮੂਲ ਸਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ|
ਅਵਸਥਾ ਪਿਹਲੀ: ਕਹਾਣੀ ਿਤੰ ਨ ਵਾਰ ਦੱ ਸੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ9$ ਸੁਣਨਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ
ਤ, ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਜ$ਦੇ ਹਨ| ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਢੰ ਗ ਜ$ ਹੁੱ ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਵਲੰਟੀਅਰ$ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ
ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ|
1. ਦੱ ਸਣਾ: ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ| (ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਨਾਲ ਸੁਣਨ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਿਮਲਦੀ ਹੈ|)
2. ਵਲੰਟੀਅਰ: ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜ$
ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ| (ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ
ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ
ਉਨ9$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਨ9$ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ|)
3. ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨਾ: ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ
ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਦਾ ਹੈ| (ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ, ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ
ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ
ਿਵਚ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ|)
ਅਵਸਥਾ ਦੂਜੀ: ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਅਰਥ ਵੱ ਲ
ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਹੁਣ, ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਸੁਣਨਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ
ਨਹ" ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਿਕ ਉਹ ਹਰੇਕ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਖਜਾਨ/ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇ,
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ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਪਿਹਲ$ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਹੱ ਸਾ ਦੁਹਰਾਦਾ
ਹੈ|
1. ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ: ਸਭ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ
ਰਾਹ" ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ$ਦਾ ਹੈ| (ਇਹ ਤਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਚਿਰੱ ਤਰ ਦੀ ਿਕਆਵ$ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ| ਤਦ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ
&ਤਰ ਿਵਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਲੋ ਕ$ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਕੀ
ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਖਦੇ ਹਨ| ਇਨ9$ ਨੂੰ ਅਸ" 'ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ" ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$|)
2. ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ: ਦੂਜਾ, ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ$ ਦੇ ਅਧਾਰ &ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਲੱਭੇ ਜ$ਦੇ
ਹਨ, ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਯੋਗ ਭਾਲੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ| (ਤਦ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਪਸ਼ਨ$
ਦਾ ਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਦੱ ਸਣ ਵੱ ਲ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਅਸ"
ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਅਸ" ''ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ" ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$|)

ਅਿਧਆਏ 4: ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਕਸ ਤਰ1! ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
STS ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਤੰ ਨ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:
1. ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ1! ਚੁਣਨਾ, ਿਸੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ1! ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ
2. ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂਨੰ ੂ ਿਕਸ ਤਰ1! ਭਾਲੀਏ
3. ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਨ! ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਕਸ ਤਰ1! ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛੀਏ

ਢੰ ਗ 1: ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ1! ਚੁਣਨਾ, ਿਸੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ1! ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ
ਿਜਵB ਹੀ ਤੁਸ" ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਿਕਆ ਿਵਚ ਦੀ ਜ$ਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਗੱ ਲ$ ਤ, ਵੱ ਧ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ
ਹੈ| ਜਦ ਤੁਸ" ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲਗ ਨਾ ਜੋੜ,ੋ ਉਸ
ਿਵਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਛੱ ਡੋ, ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਸਮੇ ਪਚਾਰ ਜ$ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਾ
ਕਰੋ|
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ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜ$ ਬਾਈਬਲ ਦਾ
ਕੋਈ ਿਹੱ ਸਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ| ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਆਪ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ$ ਕੁਝ
ਿਹਦਾਇਤ$ ਇਸ ਤਰ9$ ਹਨ|
1. ਜਦ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਗਰੁਪ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇਕੋ (ਘੱ ਟ
ਮੌਕੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ) ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਨ9$ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ$ਦੀਆਂ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾ, ਸਮੇ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਪਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ9$ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰੇ ਿਜਨ9$ ਦੀਆਂ
ਸਿਚਆਈਆਂ ਦੀ ''ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ" ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵ|ੇ
2. ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਦੱ ਤੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਸੰ ਖ ਘਟਨਾਵ$ ਸਨ
ਿਜਨ9$ ਿਵਚ, ਚੁਣਨਾ ਹੈ| ਿਬਨਾ ਸ਼ਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਿਵਚ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਿਣਆਂ
ਹੈ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਮਨੂੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ| ਿਕਿਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ$ ਦਾ ਰਚਣਹਾਰ
ਹੈ, ਉਨ9$ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ$ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ| ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਰਬਿਗਆਨਤਾ
ਿਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਲੋ ਕ
ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣੇ ਸਨ| ਬਾਈਬਲ ਅਿਤ-ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਹੈ ਅਰਥਾਤ, ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸਭ
ਸੱ ਿਭਅਤਾਵ$ ਤ, &ਚਾ ਹੈ| ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਹਰੇਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸਭ ਲੋ ਕ$ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਤਿਮਕ ਮਹੱ ਤਵ ਰੱ ਿਖਆ
ਹੈ| ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਨਾ-ਢੁੱ ਕਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵਚ ਬਾਹਲਾ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਨਾ ਹੋਵ|ੋ
ਜਦ ਤੁਸ" ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਥੇ ਹਾਜਰ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ|
3. STS ਿਵਚ ਅਸ" ਪਚਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਪਿਹਲ$ ਤ, ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ" ਕਰਦੇ| ਅਸ" ਇਕ ਸਾਰਤਾ ਨਾਲ STS ਦੇ ਪਯੋਗ$ ਿਵਚ
ਸਬੂਤ ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ" ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਲਆਦਾ ਹੈ|
4. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਲੋ ਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ
ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਤ$ ਇਹ ਿਬਹਤਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਤ, ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਵੇ| ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ &ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਹੋਈਆਂ
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ$ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਿਕ ਸਮੇ ਦੇ ਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ|
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5. ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਿਵਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ$ ਕੁਝ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ$ ਤੁਸ" ਜਰੂਰ ਹੀ ਉਸ
ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤ$ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਜੋੜ ਹੋ ਸਕੇ| ਚਾਹੇ
ਤੁਸ" ਿਕਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਛੱ ਡੋ, ਉਸ ਸਮੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਖਾਿਤਰ ਿਪੱ ਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੁਹਾਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੁਸ"
ਸੁਣਾਈ ਸੀ| ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ| ਇਸ ਤਰ9$ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਿਪਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ|
6. ਜਦ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵ,ੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 25 ਪਦ ਹੋਣ, ਤ$ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋ
ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵੰ ਡ ਸਕ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਇਸ ਤਰ9$ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਸੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਵਟ$ਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵੰ ਡ ਸੁਭਾਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵ,ੇ ਜੋ ਿਕ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਇਕਦਮ ਿਵਚਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵ|ੇ
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, STS ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਨਾਮਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨAਖੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਿਕ
2 ਰਾਜਾ 5:1-27 ਹੈ| ਜੇਕਰ ਿਵਚਾਰਵਟ$ਦਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਘੰ ਟੇ
ਹਨ| ਅਸਲ ਿਵਚ, ਨਾਮਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਚਾਰ ਹੋਣ ਿਭੱ ਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਵੱ ਡੀ
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ9$ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹ$: 1-5; 6-14; 15-19 ਅਤੇ
20-27.
7.

ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ$ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ|

ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਇੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ ਹੈ, ਤ$ ਸੂਚੀ ਅਰੰ ਭ ਹੋਣ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ
ਵੰ ਡ ਲਓ| ਤਦ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ, ਸੂਚੀ ਦਾ ਿਜਕਰ ਕਰੋ| ਇਸ ਤਰ9$ ਕਿਹ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ''ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ 14 ਦੇਸ$ ਦੇ ਲੋ ਕ ਇਕੱ ਠ/ ਹੋਏ|" ਤਦ ਸੂਚੀ ਤ, ਬਾਦ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ
ਅਰੰ ਭ ਕਰੋ|
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾਵ$ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਨਾਲ, ਤੁਸ" ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਿਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹਨ| ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਲਈ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ,
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵੰ ਡਣ ਨਾਲ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ|
ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ9$ ਦੇ ਇਸ ਹੁੱ ਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਇਸ ਤਰ9$ ਉਹ ਿਪੱ ਛੇ ਜਾ ਕੇ
ਦੋਹ$ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ$ ਸਾਰੇ ਨਾਮ$ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਹੁਣ ਤੁਸ" ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ ਿਕ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ
ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖੀਏ|
1. ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ
ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਪਾਰਥਨਾ ਕਰੋ|
2. ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ %ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੜ1ੋ| (ਜ$ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜ$
ਪੜ9ੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਣ)ੋ . ਜਦ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਪੜ9ਦੇ ਹੋ ਤ$ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ$ ਿਵਚ
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ਬਦਲਾਓ ਕਰਨਾ ਹੋਵ|ੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ$ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ
ਵਾਲੇ ਉਨ9$ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪਗਟ ਕਰ ਸਕਣ| ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭੈਅ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਡਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਤੁਸ" ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ|
ਪਰ ਇਸ ਗੱ ਲ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹੀ ਰਹੇ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਹੈ!
ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ$ ਿਵਚ, ਹ, ਜੋ ਇਕ ਤ, ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ9 ਅਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਤ$ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੜ9ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿਸੱ ਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ| ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੜ9ੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ
ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਦੁਹਰਾਓ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ
ਹੈ|
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਿਹੰ ਦੀ ਪੜ9 ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ
ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਹੰ ਦੀ ਵੱ ਲ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲੋ| ਇਸ ਤਰ9$ ਤੁਸ"
ਹੂ ਬ ਹੂ ਸ਼ਬਦ$ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋਗ,ੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$ ਸੁਣਾਓਗੇ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਉਹ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸ" ਿਜ਼ਆਦਾ
ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਬਦ$ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ
ਹੋਣਗੇ|
3. ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ %ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਸੁਣਾਓ|
ਿਜੰ ਨਾ ਤੁਸ" ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ, ਉਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ| ਿਜਵB-ਿਜਵB ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ
ਸੁਣਾਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਕੁਝ ਭੁੱ ਲ ਜ$ਦੇ ਹੋ ਤ$ ਉਸ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਨਹ" ਕਰਨੀ, ਰੁਕੋ
ਨਹ"| ਬੱ ਸ ਚੱ ਲਦੇ ਰਹੋ| ਜੇਕਰ ਿਫਰ ਯਾਦ ਆਦਾ ਹੈ ਤ$ ਤੁਸ" ਬਾਦ ਿਵਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਦਾ|
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਬਾਈਬਲ ਿਹੱ ਸਾ ਇਹ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ''ਿਯਸੂ ਨ/ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਿਲਆ...", ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਸ" ਿਤੰ ਨ$ ਦੇ ਨਾਮ ਭੁੱ ਲ ਜ$ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ" ਇਸ
ਤਰ9$ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰਖ ਸਕਦ ਹੋ, ''ਿਯਸੂ ਨ/ ਆਪਣੇ ਿਤੰ ਨ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਿਲਆ..." ਜਦ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ ਜ$ਦੇ
ਹਨ ਤ$ ਤੁਸ" ''ਉਹ" ਕਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ''ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ..."
(ਹੁਣ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਸ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ|ਜਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋ|
ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋਗੇ ਜਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਆਦੇ ਹਨ|)
4. ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੜ9|ੋ ਿਜਵB ਹੀ ਤੁਸ" ਪੜ9ਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਗੱ ਲ
ਨੂੰ ਨAਟ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ" ਜੋੜੀ ਹੈ ਜ$ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ9$ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਿਕ
ਤੁਸ" ਿਕੰ ਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ|
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ ਹੈ (12-15 ਪਦ ਤ, ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ), ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ
ਨੂੰ ਦੋ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗ|ੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਿਹੱ ਸੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ|
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ" ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ|
ਤੁਸ" ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ$ ਨੂੰ ਨਹ"; ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖ ਕੇ
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ|
5. ਿਫਰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਬੰ ਦ ਕਰੋ , ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ! ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ %ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ
ਕਹਾਣੀ ਬੋਲੇ|

&ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੜ9ਨ ਨਾਲ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਜ਼$ ਰੁੱ ਕ

ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਿਵਚ ਖੁੱ ਬ ਜਾਵੇਗੀ| ਕਹਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱ ਖ$ ਬੰ ਦ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੋਗ|ੇ ਲੋ ਕ$ ਦੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ$ ਨੂੰ
ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ| ਇਸ ਸਮB ਜਦ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓਗੇ ਤੁਸ" ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ
ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲ$ ਨਾਲ, ਵੱ ਧ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ| ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਲੋ 9
ਅਤੇ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੜ9ੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ" ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਛੱ ਡੀ ਹੈ| ਇਥ, ਤਕ ਿਕ ਛੋਟੀ ਤ,
ਛੋਟੀ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਿਹੱ ਸਾ, ਿਜਸ ਤਰ9$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ|
6. ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਨੂੰ ਚੁਣ|ੋ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਚਾਲ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਿਕ ਿਕਥ,
ਤੁਸ" ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰੰ ਭ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਿਕਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋਗ|ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ
ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖੀ ਹੋਵ,ੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ
ਦੀ ਅਰੰ ਭ ਤ, ਲੈ ਕੇ ਅੰ ਤ ਤਕ ਿਸੱ ਧੀ ਚਾਲ ਹੈ|
7. ਿਦਮਾਗੀ ਿਨਸ਼ਾਨ| ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਥਾਨ
ਅਤੇ ਜੋੜ ਹੋਣ ਉਹ ਛੁੱ ਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਤੁਸ" ਉਨ9$ &ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ" ਲਗਾ ਲ- ਦ|ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਹਾਉਣ ਤ, ਬਾਦ ਜੋ ਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱ ਸਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ
ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤ, ਬਾਦ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣ ਿਜਹੜੇ ਯਾਦ
ਕਰਨ ਿਵਚ ਔਖੇ ਹੋਣ| ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਜ$ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਹੱ ਸੇ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕਈ ਵਾਰ ਛੁੱ ਟ ਗਏ
ਹਨ, ਤ$ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ9$ ਸਥਾਨ$ &ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ &ਤੇ ਿਦਮਾਗੀ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|
ਉ. ਸ਼ਬਦ$ ਲਈ, ਨਾਮ ਜ$ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣ ਿਜਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੁਿਸ਼ਕਲ
ਹੋਣ, ਉਨ9$ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਚੱ ਤਰ ਬਣਾ ਲਓ| (ਜੈਰੀ ਲੁਕਾਸ ਨੂੰ
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤ, ਜਾਿਣਆਂ ਜ$ਦਾ ਹੈ|)
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ
ਨਾਮ, ਅਿਮੱ ਤਈ ਭੁੱ ਲ ਜਾਏੇ| ਇਸ ਤਰ9$ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ
ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ" ਯਾਦ ਕਰਨਾ
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ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ| ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਿਮਤ ਹੋਵ|ੇ
ਅਿਮਤ, ਜਦ ਤੁਸ" ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾ ਅਿਮੱ ਤਈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਸ" ਚਾਹੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲੋ, ਅਿਜਹੇ ਨਾਮ ਜ$ ਤਸਵੀਰ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਰੱ ਖੋ ਤ$ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ$ ਿਵਚ ਉਹ ਨਾਮ ਜ$ ਸਿਥਤੀ ਆ ਜਾਵੇ|
ਅ. ਕੁਝ ਿਜਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮ$ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ &ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹ" ਿਦੰ ਦੇ| ਅਸ"
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ$, ਬੇਸ਼ਕ ਨਾਮ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤ, ਔਖੋ ਿਹੱ ਸੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ
ਕਰਨ ਿਵਚ ਔਿਖਆਈ ਹੈ| ਪਰ, ਿਕਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾਮ$ ਅਤੇ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸਥਾਨ$ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆਂ ਹੈ, ਅਸ" ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਤ$ ਇਨ9$
ਨੂੰ ਉਸ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ|
8. ਤਦ ਤਕ ਦੱ ਸਦੇ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਤੁਸ" ਚੰ ਗੀ ਤਰ1! ਿਸੱ ਖ ਨਹ"
ਜ!ਦੇ| ਇਹ ਸਭ ਗੱ ਲ$ ਤਦ ਤਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਿਸੱ ਖ ਨਾ
ਜਾਓ| &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਲਓ ਅਤੇ
ਵੇਖੋ ਿਕ ਤੁਸ" ਿਕੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ| ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵਾਧੂ ਗੱ ਲ$ ਜੋੜਨ ਤ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ,
ਹਾਲ$ਿਕ ਕੁਝ ਗੱ ਲ$ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨਅੰ ਤਰ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/
ਿਕਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤ, ਵੱ ਧ ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ
ਿਵਚ ਕੁਝ ਿਭੰ ਨਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਿਣਆਂ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਅਸ" ਵੀ ਕਰ$ਗੇ|
ਆਪਣੇ ਅਿਧਐਨ ਨੂੰ ਇਕੋ ਕਹਾਣੀ &ਤੇ ਸੀਿਮਤ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡੁੰ ਿਘਆਈ ਿਵਚ ਜਾਣ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ| ਸਾਡਾ ਉਹ ਿਧਆਨ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰਨ
ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਜਦ ਬਾਦ ਿਵਚ ਸਮਾਨਅੰ ਤਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ ਤ$
ਉਹ ਸਿਚਆਈਆਂ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਖੋਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ|

ਅਿਗਆਤ ਿਵਚ ਕਦਮ ਰੱ ਖਣਾ
ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਅਸ" ਨਵB ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹ$, ਤ$ ਸਾਡਾ ਝੁਕਾਓ
ਉਨ9$ ਗੱ ਲ$ ਵੱ ਲ ਹੀ ਹੋ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ" ਪਿਹਲ$ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਜਾਇਜ
ਮੰ ਨਦੇ ਹ$|
ਮੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ1! ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ!: ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਟਾਫ ਨ/ ਇਹ ਮਤਾ
ਿਕਤਾ ਿਕ ਜੋ ਸਮਗਰੀ ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ
ਸੁਣਨਗੇ| ਬਲਿਕ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਤ$ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ9$ ਿਵਚ, ਕੋਈ ਿਹੱ ਸਾ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੈ ਜ$
ਨਹ"| ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਬਕ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ
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ਕੀਤਾ|
ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਨ9$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਤ$ ਮ- ਇਨ9$ ਦੋ ਨੂੰ
ਜੋ ਿਕ ਸੰ ਕੋਚੀ ਸਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲ$ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਆਈ, ਿਜਸ ਨ/ STS
ਦੀ ਚਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ$ ਿਵਚ ਪਸ਼ਾਸਿਨਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ| ਇਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਿਜਹੜਾ ਿਕ
ਅੱ ਸੀਆਂ ਸਾਲ$ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ (ਉਸ ਨ/ ਇਸ ਤਰ9$ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਿਜਵB ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ
ਦਾ ਹੋਵ)ੇ , ਇਸ ਸਮੇ ਤਕ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਿਵਚ ਕਤਰਾਦਾ ਿਰਹਾ|
''ਿਹਦਾਇਤ$ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋਗ,ੇ " ਮ- ਿਕਹਾ, ''ਤ$ ਤੁਸ" ਇਸ 10 ਪਦ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ 10
ਿਮਨਟ ਿਵਚ ਿਸੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ|" ਮ- ਉਨ9$ ਨੂੰ STS ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ
ਦੱ ਿਸਆ| ''ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੜ9|ੋ ਿਜਵB ਿਜਵB ਤੁਸ"
ਕਹਾਣੀ ਪੜ9ੋਗ,ੇ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੌਖੋ ਸ਼ਬਦ$ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲੋ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, 'ਵੇਖ'ੋ ਕਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹੋ 'ਸੁਣ.ੋ ' ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕਹਾਣੀ
ਿਵਚ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ9ਨ ਤ, ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ$ ਬੰ ਦ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਿਜੰ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਬੋਲੋ| ਇਸ ਤਰ9$ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਰੋ|
''ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਹੂ ਬ ਹੂ ਕਹਾਣੀ| ਤ$
ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੜ9ੋ| ਤੁਸ" ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਿਹੱ ਸੇ ਛੱ ਡੇ
ਹਨ| ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ$ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਦੁਹਰਾਓ| ਇਸ ਤਰ9$
ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਰੋ|"
ਇਨ9$ ਦੀਨ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਮੇਰੀ ਿਹਦਾਇਤ$ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ| ''ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ &ਚੇ ਬੋਲ$
ਿਵਚ ਪਿੜ9ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ," ਉਨ9$ ਨ/ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ
ਇਹ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਤਰ9$ ਉਨ9$ ਨ/ ਅਰੰ ਭ ਕੀਤਾ| ਉਨ9$ ਨ/ ਪਿੜ9ਆ ਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ! ਕੁਝ ਵੀ
&ਚਾ ਨਹ" ਪਿੜ9ਆ| ਮ- ਉਨ9$ ਿਵਚ ਦਖਲ ਕੀਤਾ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪੜ9ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ?" ਉਨ9$ ਦੋਹ$ ਨ/ &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ, ''&ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ|" ''ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਤ$ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾਈ
ਨਹ" ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ," ਮ- ਪੁੱ ਿਛਆ| ''ਠੀਕ ਹੈ," ਉਸ ਆਦਮੀ ਨ/ ਿਕਹਾ, ''ਮ- ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ
ਪੜ9 ਿਰਹਾ ਹ$|"
''ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੜ9ਨਾ ਹੈ, ਤੁਸ" ਤ$ ਬੜੇ
ਸਿਹਯੋਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਤੁਸ" ਿਹਦਾਇਤ ਿਕ ਨਹ" ਮੰ ਨੀ?" ਮ- ਪੁੱ ਿਛਆ|
''ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਨਹ"," ਉਹ ਘਬਰਾ ਿਗਆ, '' ਮ- ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮ- ਇਹ ਕਦੀ ਨਹ" ਕਰ ਸਕ$ਗਾ|"
''ਅਤੇ ਤੁਸ"," ਮ- ਦੂਜੀ ਇਸਤਰੀ ਵੱ ਲ ਮੁੜੀ, ''ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਇਸ ਨੂੰ &ਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੜ9ਨਾ ਹੈ?"
''ਹ$|"
''ਮ- ਇਹ ਨਹ" ਸਮਝੀ ਿਕ ਿਫਰ ਤੁਸ" &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਿਕ ਨਹ" ਪਿੜ9ਆ?" ਉਸ ਨ/
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ਸ਼ਰਮਾਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ, ''ਮ- ਸਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤ$ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੈ|"
ਅਸ" ਸਾਰੇ ਹੱ ਸ ਪਏ, ਖਾਸਕਰ ਜਦ ਅਸ" ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਤ$ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੰ ਨਾ ਇੱ ਛੁਕ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨ/ ਉਹ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ
ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ| ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ, ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਹ ਸਿਚਆਈ ਸੀ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/
ਸਾਰੀ ਿਹਦਾਇਤ$ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ|
ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਤ, ਬਾਦ ਉਨ9$ ਨ/ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ$ ਤੋੜ ਿਦੱ ਤੀਆਂ, ''ਇਸ
ਤਰ9$ ਮ- ਕਦੀ ਵੀ ਨਹ" ਕੀਤਾ," ਅਤੇ ''ਮੈਨ9ੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇਜਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ|" ਤਦ ਉਨ9$ ਨ/
ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪਿੜ9ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ$ ਬੰ ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨਾ
ਉਨ9$ ਤ, ਹੋ ਸਿਕਆ ਉਨ9$ ਨ/ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ|
ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਤ, ਬਾਦ, ਮ- ਉਨ9$ ਤ, ਪੁੱ ਿਛਆ, ''ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸ" ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ
ਸੁਣਾਓਗੇ?" ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਈ ਿਕ ਿਸਰਫ ਦਸ ਿਮਨਟ ਤ, ਬਾਦ ਦੋਹ$ ਨ/ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਕਦਮ
ਸਹੀ ਸੁਣਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ!
ਇਸ ਲਈ ਮ- ਉਸ ਅੱ ਸੀ ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਿਵਚ ਿਕਹਾ, ''ਕੀ ਤੁਸ" ਸਦਾ 10 ਿਮਨਟ
ਿਵਚ 10 ਜਦ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ?" ਉਹ ਹੱ ਸ ਿਪਆ|
ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹ &ਠੀ, ''ਇਸ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਮ- ਇਸ ਤਰ9$ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਦੀ
ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਸਕੀ| ਮ- ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ| ਮ- ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮ- ਕਰ ਨਾ ਸਕੀ|"
''ਕੀ ਤੁਸ" ਸਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼$ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ?" ''ਨਹ"," ਉਹ ਮੁਸਕੁਰਾਈ, ''ਹਾਲੇ ਤਕ ਤ$
ਨਹ"|"
STS ਦੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ9ਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ
ਅਸ" ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਿਕਿਕ ਹੁਣ ਤੁਸ" ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ9 ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ
ਗੱ ਲ ਤ$ ਸਾਫ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਪੜ9 ਸਕਦੇ ਹੋ| ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, STS ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ
ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ| ਦਫਤਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ, ਇਹ ਪਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ STS ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ$ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਤਮ ਪਿਰਣਾਮ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਨਹ" ਦੇਵੇਗਾ| STS ਦੀ ਰੂਪ
ਰੇਖਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤ, ਬਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੋਜੀ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ ਿਵਖਾਵੇਗਾ
ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਅਤੇ STS ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵਚ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰੇਗਾ|

ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣਾ
1. ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ|
ੋ ਉਨ9$ ਹਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪੜ9ੋ ਜ$ ਸੁਣੋ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ$ਦੇ
ਹਨ| ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
(ਇਤਹਾਿਸਕ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤ
ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਿਤਆਰੀ ਤ, ਬਾਦ, ਤੁਸ" ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
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ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜ$ ਨਹ", ਤ$ ਿਕ ਸੁਣਨਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣ
ਿਵਚ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ| ਅੱ ਗੇ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਅਸ" ਵੇਖ$ਗੇ ਿਕ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਤਆਰ
ਕਰਨਾ ਹੈ|
2. ਸਰਵਨਾਮ ਦੇ ਪਯੋਗ ਤF ਬਚੋ!!!!! ਸਰੋਤੇ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣਗੇ| ਜੇਕਰ
ਤੁਸ" ਇਤਹਾਸ ਿਵਚ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਜ$ ਚੀਜ$ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਯੋਗ ਕਰੋਗੇ
ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਿਕ ''ਇਹ," ''ਉਹ," ਤ$ ਇਸ ਤਰ9$ ਸੁਣਨਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣ ਿਵਚ
ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ| ਜਦ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋ (ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਉਿਚਤ ਹੋਵ)ੇ .
3. ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖੋ| (''ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਮੇ" &ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ
ਅਗਲੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ''ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ," ਇਹ ਦੋਹB ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਸੁਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲ$ ਹਨ|)
ਉ. ਅਸ" ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਤ, ਘੱ ਟ ਸਮੇ ਿਵਚ ਪੜ9 ਸਕਦੇ ਹ$,
ਿਜੰ ਨਾ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ9$ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਹੌਲੀ
ਹੌਲੀ ਪੜ9|ੋ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਚਾਲ ਯਾਦ ਹੈ? ਿਜਹੜੇ ਹੌਲੀ ਚੱ ਲੇ ਉਨ9$ ਨ/ ਖਜਾਨ/ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ|
ਅ. ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਦਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਰੱ ਖੋ| ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ
&ਤੇ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚਿਰੱ ਤਰ ਦੀ ਮਿਹਸੂਿਸਅਤ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ| ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਹਰੇਕ ਚਿਰੱ ਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਇ. ਇਹ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਬੇਸ਼ਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਘਟਨਾਵ$ ਹਜ਼ਾਰ$ ਸਾਲ ਪਿਹਲ$ ਹੋਇਆ, ਉਸ
ਸਮB ਦੇ ਲੋ ਕ ਉਨ9$ ਘਟਨਾਵ$ ਿਵਚ ਹੂ ਬ ਹੂ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ| ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ" ਪੜ9ਨ ਵਾਲੀ
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤ,
ਪਿਹਲ$ ਨਹ" ਸੀ| ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱ ਲੋ
ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵ|ੇ
4. ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਬਣੇ ਰਹੇ| ਇਹ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਿਕ ਹਰੇਕ ਚਿਰੱ ਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਤੀਿਕਆ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਅਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ9$ ਸੁਣੀਏ ਤ$ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਸਾਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱ ਸਦੇ
ਹਨ| ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਿਰਖਣ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜ$ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਹੀ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ|
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਚੇਤੇ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਿਜਨ9$ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸ" ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪੜ9ਦੇ
ਹ$, ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ, ਉਹ ਆਮ ਲੋ ਕ ਹੀ ਹਨ| ਹਾਲ$ਿਕ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਨ/ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰ ਨੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਪਗਟ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਉਨ9$ ਨ/ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚੁਿਣਆ|
5. ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ| ਜੇਕਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜ$ ਉਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਤ$ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਜ$ ਜਜ਼ਬਾਤ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ| ਗੁੱ ਸਾ, ਉਦਾਸੀ, ਡਰ, ਿਨਰਾਸਾ &ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ| ਿਜੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਟਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰੋ| ਿਜਸ ਤਰ9$ ਲੋ ਕ$ (ਜ$ ਕੋਈ
ਚਿਰੱ ਤਰ) ਨ/ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹਨ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$ ਬੋਲੋ| ਹਾਵ-ਭਾਵ ਪਗਟ ਕਰੋ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਨ/ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ9$ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱ ਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ
ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹ" ਹੈ ਤ! ਉਨ1! ਸ਼ਬਦ! ਨੂੰ
ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਿਵਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੋ ਤੁਸ" ''ਸੋਚਦੇ" ਹੋ ਿਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨ; ਕਹੇ ਹੋਣਗੇ| ਇਸ
ਤਰ1! ਕਰਨ ਨਾਲ ਤ! ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵਾਧੂ ਗੱ ਲ! ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵ!ਗੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ; ਨਾ ਕਰਨ ਤF ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ!
''ਜੋ ਹੁਕਮ ਮ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰ ਦਾ ਹ$ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਿਰਓ: ਨਾ ਉਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵਧਾਇਓ, ਨਾ
ਉਸ ਿਵਚ, ਕੁਝ ਘਟਾਇਓ|" ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 12:32
''ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ੁ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਿਵਚ ਆਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਓਹਨ$ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ| ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨ$ ਿਵਚ ਕੁਝ ਨਾ ਵਧਾ, ਿਕਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਉਹ
ਤੈਨੰ ੂ ਤਾੜੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਿਨੱਕਲB |" ਕਹਾਉਤ$ 30:5-6
6. ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰੋ| ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|
ਉ. ਜਦ ਲੋ ਕ ਪਿਹਲ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਰੰ ਭ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾਟਕੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਬੜੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਅਰੰ ਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਦ ਉਹ
ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਓਸੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ! &ਚੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਵਾਜ਼
ਿਵਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤਕ ਬੋਲਣਾ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਤੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਿਤਆਂ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਘੱ ਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ| ਹਕੀਕੀ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਹ" ਜਾ
ਸਕੇਗੀ|
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ਅ. ਦਰਅਸਲ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱ ਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਖੀ, ਡਰ, ਿਕਰਪਾ, ਿਨਰਾਸਾ ਜ$ ਕੁਝ
ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਤ$ ਿਕ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤ$ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ
ਲਗਾਤਾਰ ਦੱ ਸਣਾ ਸਹੀ ਨਹ" ਹੋਵੇਗਾ| ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਿਭੱ ਨਤਾ ਿਲਆਓ| &ਿਚਆਂ
ਬੋਲਕੇ, ਜ$ ਧੀਮਾ ਬੋਲ ਕੇ ਿਜੰ ਨਾ ਿਕ ਸੁਿਣਆਂ ਜਾ ਸਕੇ| ਧੀਮੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ &ਤੇ
ਜੋਰ ਿਦਓ, ਜ$ ਆਪਣੀ ਤੇਜ ਿਕਆ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ|
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ9ਾ ਨਾਲ ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਪੱ ਧਰ
ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਿਫੱ ਟ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ &ਤਾਰ ਚੜ9ਾ
ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਈ. ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ, ਜਦ ਲੋ ਕ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਵਾਜ਼$ ਅਿਜਿਹਆਂ ਹੁੰ ਿਦਆਂ
ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹ" ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਚਾਲ ਿਵਚ ਆ ਜ$ਦੇ
ਹਨ| ਇਹ ਅਵਾਜ਼$ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਿਵਚ ਅਨAਖੀ ਹੋਣਗੀਆਂ|
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ9$ ਦਾ ਹਉਕਾ ਅੰ ਬਾਅ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜ$ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਉਨ9$ ਦੀ
ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰੇ| ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੱ ਿਭਅਤਾਵ$ ਿਵਚ, ਜੀਭ ਦਾ ਲੜਖੜਾਉਣਾ ਭਾਵ ਨੂੰ
ਪਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਜ$ ਸਾਹ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਣਾ ਉਨ9$ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ$ ਭੈਅ ਨੂੰ
ਿਵਖਾਦਾ ਹੈ| ਹਾਸੀ ਜ$ ਇਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਕੜ ਅਸ" ਜੋ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ$ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ
ਦਰਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਾਜ਼$ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਲਖਤ ਬੋਲ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ
ਹੋਵੇ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੂਦ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ| ਅਸ" ਉਨ9$ ਅਵਾਜ਼$ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਤ, ਿਜਵB ਿਜਵB ਅਸ" ਵੱ ਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਿਸੱ ਖਦੇ ਹ$|
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ, ਉਨ9$
ਅਵਾਜ਼$ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਰੰ ਭ ਕਰੋ ਿਜਵB ਹੀ ਤੁਸ" ਲੋ ਕ$ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ| ਤਦ, ਜਦ
ਤੁਸ" ਉਹ ਅਵਾਜ਼$ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ" ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ
ਕੇ ਉਨ9$ ਅਵਾਜ਼$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ|
ਸ. ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਸ਼ਬਦ$ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੁਕਣ ਜ$ ਿਝਜਕ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਨਾਟਕ ਜੋੜ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵੱ ਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕੋੜ9ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ''ਿਯਸੂ ਨ/ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ
ਕੋੜ9ੀ ਨੂੰ ਛੋਿਹਆ|" ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਇਨ9$ ਸ਼ਬਦ$ ਨੂੰ ਿਬਨ$ ਿਕਸੇ ਿਝਜਕ ਦੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਤ$ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਮੌਕਾ ਹੱ ਥ, ਗੁਆ ਿਲਆ ਹੈ|
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ਿਕਿਕ ਿਯਸੂ ਲਈ ਇਕ ਕੋੜ9ੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਇਹ ਇਕ ਵੱ ਡੇ ਤਰਸ
ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ| ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ$ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋੜ9ੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤਕ ਹਰੇਕ ਿਕਆ ਨੂੰ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਿਝਜਕ ਨਾਲ ਬੋਲੇ| ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਕੋੜ9ੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਿਦਸ਼ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਸੁਿਣਆਂ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ''ਿਯਸੂ. . .ਨ/ ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਵਧਾਇਆ . . . ਅਤੇ . . . . . . . . .ਕੋੜ9ੀ ਨੂੰ . ..
. .ਛੂਿਹਆ|"
ਹ. ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਵਚ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਲ$ ਨੂੰ ਵੇਖ|ੋ ਜਦ ਕੋਈ ਚੰ ਿਗਆਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜ$ ਕੋਈ ਅਨAਖੀ
ਘਟਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ$ ਕੋਈ ਜੋਰਦਾਰ ਿਬਆਨ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ$
ਿਝਜਕ ਅਤੇ ਵਾਕ$ ਿਵਚ ਰੁਕਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ| ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸ" ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੜੇ
ਨਾਟਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱ ਸੋਗੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਗੇ|
ਕ. ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਿਵਆਿਖਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ
ਦੇ ਸ਼ਬਦ$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ| ਉਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਸਧਾਰਨ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਆਖੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਖ. ਕਈ ਵਾਰੀ, ਿਵਆਿਖਆਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਰੂਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਿਵਆਿਖਆਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ ਜ$ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਅਨAਖੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ| ਇਹ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵB ਿਵਆਿਖਆਕਾਰ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਹਰੀ ਸੂਚਨਾ ਬੜੇ
ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੱ ਸ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ &ਚੀ ਫੁਸਫਸਾਹਟ ਨਾਲ ਬੋਲੀਦੇ ਹਨ|
ਸ਼ਬਦ$ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ9$ ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ| ਤੁਸ"
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ''ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ" ਜ$ ''ਓਸੇ ਸਮੇ" ਸਧਾਰਨ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ
ਇਨ9$ ਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤ$ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਣਾ ਹੈ| ਜ$ '' ਉਨ9$ ਦੇ ਆਉਣ ਤ, ਬਾਦ" ਰੂਚੀ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਤੁਸ" ਰੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਵਭਾਵ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਕੁਝ ਤਰ9$ ਦੇ ਗੁਪਤ ਗੱ ਲ$ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ|
7. ਹਾਵ-ਭਾਵ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਹਾਣੀ ਦਰਸ਼ਾਓ| ਹਾਵ-ਭਾਵ ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਹੋਣ ਤ$ ਡਰ, ਲਾਲਚ, ਪਚੰਡਤਾ, ਭਾਜੜ, ਹੈਰਾਨੀ, ਵੀਰਤਾ,
ਅਕਲਮੰ ਦੀ, ਿਨਰਾਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਹਲਕੇ ਿਜਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਜਜ਼ਬਾਤ ਪਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਤੁਹਾਡੇ ਖੜ9ੇ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਵੇਖਣਾ ਜ$ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੋ ਕ,
ਭੀੜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
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ਜਦ ਤੁਸ" ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਵੱ ਲ ਿਖੱ ਸਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱ ਲ ਵੇਖਣਾ ਿਵਖਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਥੇ
ਹੈ, ਕੀ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ$ ਿਵਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ| ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਬਮਾਰੀ ਤ,
ਚੰ ਗੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਿਵਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰ ਗੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਹਲਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ$ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਿਵਚ &ਛਲ ਕੁੱ ਦ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਬੋਲਣ ਿਵਚ ਿਝਜਕ ਅਤੇ ਚੱ ਲਨਾਿਫਰਨਾ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਨਾਟਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਾਵਧਾਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਵੇਖੋ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤ, ਬਾਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤੁਸ" ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੇ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਹੋ ਜ$ ਤੁਸ" ਤ$ ਇਕ ਐਕਟਰ ਹੋ,
ਤਦ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸੋਚ|ੋ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਪਧਾਨ ਨਹ" ਹਨ; ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ
ਵਚਨ ਪਧਾਨ ਹੈ| ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱ ਲਣਾ ਿਫਰਨਾ
ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਿਧਆਨ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ$ ਤ, ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ9$ ਲੋ ਕ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੇਖਣ &ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਚੰ ਗਾ ਤ$ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਚੱ ਲਨਾ ਿਫਰਨਾ ਘੱ ਟ ਹੋਵ,ੇ
ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ" ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਿਬਆਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ਕ$ ਤ, ਕੀ
ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ''ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨ/ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ," ਜ$ ''ਕਹਾਣੀ ਦਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਮ- ਹੀ ਹ$|"
8. ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਖੜ1ੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜ! ਬੈਠਣਾ ਹੈ? ਕਈ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ$ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ
ਿਵਚ ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਿਚਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਖੜ9ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਾਣ ਸੁਣਾਏ| ਅਸ" ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਤੁਸ" ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਖੜ9ੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ
ਸੁਣਾਓ| ਤੁਸ" ਖੜ9ੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ
ਸਕੋਗ|ੇ ਇਸ ਤਰ9$ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੱ ਡੇ ਗਰੁਪ ਨਾਲ ਜ$ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਮੌਕਾ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਤੁਸ" ਖੜ9ੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕੋਗ,ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ
ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਅਸ" ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਅਸ" ਸੁਣਾਦੇ ਹ$ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ| ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਲਿਹਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਿਸਰਫ ਲੋ ਕ$ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ9$ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤਰੱ ਕੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ| ਬੇਸ਼ਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹ" ਤੁਸ"
ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਪਰ ਜਦ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹੈ
ਤ$ ਤੁਸ" ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|
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9. ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਰੰ ਭ ਕਰਨਾ| ਜਦ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਰੰ ਭ ਕਰੋ ਤ$ ਕਹੋ, ''ਹੁਣ
ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੈ" ਜ$ ''ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ|" ਿਜਵB ਹੀ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ
ਅਰੰ ਭ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਿਵਚ ਖੁਲ9ੀ ਬਾਈਬਲ ਰੱ ਖੋ| ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਤੁਸ" ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਹੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ| ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ ਤ$ ਭੂਿਮਕਾ ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਸਮB ਬਾਈਬਲ ਬੰ ਦ ਰੱ ਖੋ| ਭੂਿਮਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਕਹਾਣੀ ਨਹ"|
ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ$ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਆਏ ਤ$ ਿਜਵB ਤੁਸ" ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਰਾਮ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਖੁਲ9ੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱ ਖੇ ਮੇਜ਼ ਜ$ ਿਕਸੇ ਹੋਰ &ਚੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ &ਤੇ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ
ਹੋ| ਜਦ ਤੁਸ" ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤ$ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਤ$ ਿਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲੈ ਣ ਿਕ ਤੁਸ" ਹਾਲੇ
ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ| ਿਜਵB ਹੀ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਵੱ ਲ ਜ$ਦੇ
ਹੋ ਤ$ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਲ9ੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਲਓ|
(ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਮਸੀਹੀ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਤ$
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਹੱ ਥ ਿਵਚ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ" ਹੈ ਜ$ ਿਕ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਣ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ" ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ| ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ, ਬੱ ਸ ਆਪਣੀ
ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਅਤੇ ਹੋਣ ਿਦਓ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਬਾਦ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਤੇ
ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੂਹੇ ਜਾਣ|)
10. ਿਵਚ ਿਵਚਕਾਰ, ਸਭ ਵੱ ਲ ਵੇਖ!ੋ STS ਿਵਚ ਹਾਿਜਰ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸ"
ਿਸਖਾਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤ$ &ਥੇ ਬੈਠ/ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲ
ਵੇਖਣ| ਬੜੀ ਿਦਲਚਸਪ ਗੱ ਲ ਹੈ, STS ਦੀ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (ਸੈਮੀਨਾਰ) ਿਵਚ, ਜਦ ਇਕ
ਨਵB ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਨ/ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱ ਪ ਿਵਚ, ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਮੇਰੇ ਵੱ ਲ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ, ਇਕ ਖੋਜ
ਕੀਤੀ ਗਈ| ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਣ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਮ- ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ
ਿਵਚ, ਇਹ ਹੀ ਰੀਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਿਸਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ$ ਗਰੁੱ ਪ ਿਵਚ ਿਕਸੇ
ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱ ਸੇ| ਉਸ ਨ/ &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ, ''ਹ$ ਇਹ ਸੱ ਚ ਹੈ|"
ਬਈ ਨਹ"! ਇਹ ਤ$ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਿਭੰ ਨਤਾ ਹੈ| STS ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱ ਛਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਹਰੇਕ ਸਿਹਭਾਗੀ ਨੂੰ ਪਰ
ੇ ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵਚ
ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਦੇਣ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ| ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਅਸ" ਇਸ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ
STS ਨ/ਸ਼ਨਲ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ| ਅਸ" ਇਸ ਗੱ ਲ &ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਿਕ
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ਬੇਸ਼ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ$ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅੱ ਛਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ9$ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਨਹ" ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸ" ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ$ ਿਕ ਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗ$ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖ ਕੇ
ਅਰੰ ਭ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਨੂੰ ਲੋ ਕ$ ਦਾ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਔਹੁਦਾ
ਜ$ ਰਸੂਖ ਤ, &ਪਰ &ਠ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱ ਡੇ ਲੋ ਕ$ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ| ਪਰ ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ, ਗਰੁੱ ਪ ਿਵਚ ਸਭ &ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਗਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ"
ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ (ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਚੰ ਗੇ ਸਾਮਰੀ ਦੇ ਿਦਸ਼ਟ$ਤ ਿਵਚ ਹੈ) ਿਕ
ਅੱ ਜ ਕੌ ਣ ਉਸ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ|
ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਹਾਿਕਮ ਨ/ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਹ ਬੈਠਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਨੂੰ ਨੀਵ$ ਕਰਨਾ| ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ
ਦਾ ਿਸੱ ਧ$ਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ| ਿਯਸੂ ਨ/ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ| ਉਸ ਦੀ ਅਕਸਰ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਅਲੋ ਚਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੀਚਲੇ ਲੋ ਕ$ &ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੰ ਦਾ ਅਤੇ
ਉਨ9$ ਨਾਲ ਸਮਾ ਗੁਜਾਰਦਾ ਹੈ|
STS ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (ਸੈਮੀਨਾਰ) ਿਵਚ, ਅਸ" ਿਸਖਾਦੇ ਹ$ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਖਾਸਕਰ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ &ਤੇ ਹਨ ਿਜਨ9$ ਿਵਚ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱ ਚੇ, ਸਧਾਰਨ ਲੋ ਕ,
ਦਿਲਤ ਆਿਦ ਹਨ| ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ|
ਜਦ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਦਾ ਟਾੱਕਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ$ ਿਭੰ ਨਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ$
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਚਾਹੇ ਤ! ਕੋਈ ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਜ! ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਚਲਾਵੇ ਜ! ਇਸ ਤ1! ਹੋਵੇ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ %ਤੇ ਪੱ ਧਰ %ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਾਵੇ,
ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ|
11. ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰ ਤ ਜ! ਸਮਾਪਤੀ| ਜਦ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਕਹੋ, ''ਇਥੇ ਕਹਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ|" ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦਓ|
12. ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਨੱਤ ਸੁਣਾ7ਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ
ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰੇ| ਜੇਕਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ$ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਜ$ ਦਰਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ| ਇਸ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ
ਿਕ ਤੁਸ" ਸ਼ਬਦ$ ਨੂੰ ਹੂ ਬ ਹੂ ਯਾਦ ਨਹ" ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ|
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ਿਦਲੇ ਰ ਰਹੋ| ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱ ਖੋ| ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਲਖਣਾ ਨਹ" ਹੈ!
ਕੀ ਤੁਸ" ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ9ਾ ਹੋਇਆ,
ਪਿਹਲ$ ਉਸ ਨ/ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਡੈਸਕ &ਤੇ ਨAਟਸ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱ ਖੇ? ਨਹ",
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ"| ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜ$ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱ ਛਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਿਕਵB ਿਮਲੇ ਜ$ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ
ਅਨੁਭਵ ਦੱ ਸੋ, ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਤੁਸ" ਕੋਈ ਨAਟਸ ਭਾਲੋ ਗ?
ੇ ਕੁਝ ਗੱ ਲ$ ਅਸ" ਬੋਲਦੇ
ਹ$, ਅਸ" ਯਾਦ ਰੱ ਖਦੇ ਹ$| ਅਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖਦੇ ਹ$| ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਜਦ ਅਸ"
ਆਪਣੇ ਿਮੱ ਤਰ ਨਾਲ ਿਦਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਕਰਦੇ ਹ$ ਤ$ ਅਸ" ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ
ਿਵਚ, ਹੀ ਕਰਦੇ ਹ$| ਅਸ" ਗੱ ਲ$ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹ$, ਿਕਿਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਸ"
ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹ$|
ਅਸ" ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਿਕ STS ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਨਵB ਢੰ ਗ ਜ$ ਹੁਨਰ ਪਾਪਰ ਕਰੋ| ਬੀਤੇ
ਸਮੇ ਿਵਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਪਚਾਰਕ ਜ$ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤ$ ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹ" ਿਕ
ਤੁਸ" ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਾਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਨAਟਸ ਦਾ ਇਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਜਦ
ਤੁਸ" ਪਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ$ ਕੋਈ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ ਤ$ ਨAਟਸ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨAਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ" ਹੈ|
ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਘਰ ਿਵਚ ਬਣਾਏ ਚੋਕਲੇ ਟ ਕੇਕ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱ ਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੁੰ
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਸ" ਇਸ ਦੀ ਿਵਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱ ਛੋਗ,ੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਿਮਸ਼ਰਨ
ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਗ|ੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇਕ ਬਣਾਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ
ਮਤਲਬ ਬਣੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ" ਚੋਕਲੇ ਟ ਲਈ ਵਨੀਲਾ ਅਤੇ ਆਟੇ ਲਈ ਚੌਲ ਲੈ ਆਓ? ਨਹ"
ਅਿਜਹਾ ਨਹ" ਹੋਵੇਗਾ| ਕੇਕ ਦਾ ਸੁਆਦ ਤ$ ਉਸ ਦੀ ਿਵਧੀ &ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ|
ਅਸ" STS ਦੀ ਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ STS ਦੇ
ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ|
ਉਨ9$ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ9ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੰ ਭਵ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਕਿਕ, ਿਜਸ ਤਰ9$
ਅਸ" ਿਕਹਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੜ9ਦੇ ਹਨ ਿਲਿਖਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨAਟਸ$ &ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਨ ਿਕ ਗੱ ਲ$
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ| STS ਦੀ ਪਿਕਆ ਿਵਚ, ਅਸ" ਤੁਹਾਨੁੰ ਕੁਝ ਅਨAਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$|
ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਿਲਖਣਾ ਕੁਝ ਨਹ"! ਹ$ ਅਸ" ਬੜੇ ਗੰ ਭੀਰ ਹ$ . . .
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ਕੋਈ ਿਲਖਤੀ ਨAਟਸ ਨਹ"|
ਅਸ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ$|
ਿਜਥੇ ਤੁਸ" 10 ਿਮਨਟ ਿਵਚ 10 ਬਾਈਬਲ ਪਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪਾਪਤ ਕਰੋਗ|ੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ, ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਆਤਿਮਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਦੀ ਖੋਜ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ਨ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਤਆਰ ਕਰਨ/
ਹਨ| ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਨ$ ਿਕਸੇ ਿਲਖਤੀ ਨAਟਸ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ|

ਢੰ ਗ 2: ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ1! ਭਾਲੀਏ
ਦੂਜਾ ਢੰ ਗ ਜ! ਹੁੱ ਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ1! ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚੋ ਜੋ
ਤੁਸ" ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੋ ਹੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨ; ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ|
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਕੀ ਹਨ? ਅਸ" ਆਤਿਮਕ ਸਿਚਆਈਆ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ ''ਖ਼ਜ਼ਾਨ/|" ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਆਤਿਮਕ
ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਨ ਜ$ ਜੋੜ ਹੈ|
ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ|
ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ ਆਤਿਮਕ ਸਿਚਆਈਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਅੱ ਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਲਾਗੂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ|
ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਫਿਲੱਪੁਸ ਅਤੇ ਖੋਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਰਸੂਲ$ ਦੇ
ਕਰਤੱ ਬ ਿਵਚ ਅਸ" ਇਕ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ9ਦੇ ਹ$, ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਖੋਜਾ, ਿਜਹੜਾ
ਿਕ ਆਪਣੇ ਰੱ ਥ &ਤੇ ਬੈਠਾ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ, ਪੜ9 ਿਰਹਾ ਸੀ| ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/
ਿਫਿਲੱਪੁਸ ਨੂੰ ਖੋਜੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਸ ਲਈ ਪੜ9 ਰਹੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰੇ| ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਚੰ ਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮਦਦ
ਕਰਨਾ, ਿਜਹੜੀ ਉਨ9$ ਨ/ ਬਾਈਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ|
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ਖ਼ਜ਼ਾਨ; ਿਜਨ1! ਨੂੰ ''ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ" ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਦੀ ਿਕਸ ਤਰ1! ਭਾਲ ਕਰੀਏ
ਤੁਸ" ਿਸਰਫ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਨਹ" ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸ" ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਬਾਈਬਲ
ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ| ਉਸ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਉਸ ਚਿਰੱ ਤਰ ਨ/ ਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ (ਜ$ ਨਹ" ਿਸੱ ਿਖਆ) ਅਸ" ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ$
ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ" ਿਸੱ ਖੀਏ| ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਪਿਹਲ$ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ
ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ ਤੁਸ" ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ|
ਿਜਵB ਿਕ ਤੁਸ" ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਬਣੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹਰੇਕ ਚਿਰੱ ਤਰ ਨ/ ਕੀ ਿਕਹਾ ਅਤੇ
ਕੀਤਾ, ਇਸ &ਤੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਾਲਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ|
ਇਨ9$ ਆਤਿਮਕ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ9ੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾ ਇਹ ਸੋਚਣ
ਲਈ ਿਬਤਾਓ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜ$ ਗਰੁੱ ਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ| ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ
ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛਪੀ ਹੋਈ ਜ$ ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਮਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਤ$ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਪੜ9ੋ ਜ$ ਸੁਣ|ੋ ਉਨ9$ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ$ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ| ਕੀ ਉਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਚਿਰੱ ਤਰ ਕੌ ਣ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ9$ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਹੈ?

ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਵਰਨ: ਸਮਝਦਾਰ
ਸਲਾਹਕਾਰ
ਕੁਝ ਪBਡੂ ਲੋ ਕ ਆਪਸ ਿਵਚ ਖੂਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤ, ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ
ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਗਏ| ਲੋ ਕ$ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤ, ਬਾਦ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਨ/ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇ, ਿਕਿਕ ਉਹ ਝਗੜੇ
ਨੂੰ ਜੜ9 ਤ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਤ$ ਜੋ ਉਹ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ|
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ਉਸ ਨ/ ਪਿਹਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਿਛਆ, ''ਕੀ ਤੁਸ" ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦ$
ਿਵਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ?"
ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤ, ਬਾਦ, ਉਸ ਨ/ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ
ਪੁੱ ਿਛਆ, ''ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਹੋਣ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ
ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ? ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਦੱ ਸਣ ਤ, ਬਾਦ
ਿਕ ਝਗੜਾ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਹੋਇਆ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਨ/ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਓਹੀ ਕਹਾਣੀ ਿਫਰ ਤ, ਦੁਹਰਾਉਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ| ਇਸ ਤਰ9$ ਲੋ ਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤ, ਦੱ ਸਣ
ਲੱਗੇ|
ਿਜਵB ਹੀ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਨ/ ਉਨ9$ ਨੂੰ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਿਕਆ ਅਤੇ ਪੁੱ ਿਛਆ, ''ਇਸ ਸਮੇ ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱ ਲ ਦੱ ਸੋ,
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ, ਿਕਸੇ ਨ/ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਜ$ ਤੁਸ" ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਿਕਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ9$ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?"
ਲੋ ਕ$ ਦੇ &ਤਰ ਤ, ਬਾਦ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱ ਿਛਆ, ''ਉਸ ਸਮੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ, ਿਕਸੇ ਨ/
ਕੋਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਕੋਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਿਕਹੜੀ ਚੋਣ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸ" ਕਰ
ਸਕਦੇ ਸੀ?" ਜਦ ਵੀ ਚੋਣ ਦੱ ਸੀ ਗਈ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੁੱ ਛਦਾ, ''ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌ ਣ ਸੀ ਿਜਨ9$ &ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ?"
ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਤਰ9$ ਪੁੱ ਛਦਾ ਿਗਆ| ਉਹ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਦਾ ਿਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ
ਦਾ ਅਗਲਾ ਿਹੱ ਸਾ ਦੱ ਸੋ, ਤਦ ਉਹ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਤ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਦਾ ਿਕ
ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੋਣ$ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ$ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਦੀਆਂ ਚੋਣ$ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਭਾਵ|
ਆਖੀਰਕਾਰ, ਜਦ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹ ਚੁੱ ਕੇ, ਿਕਿਕ ਉਸ ਸਮਝਦਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨ/ ਲੋ ਕ$
ਦੀ &ਤਰ$ ਨੂੰ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆਂ, ਉਸ ਨ/ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਿਲਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ|
.
ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਅਸ" ਉਨ9$ ਕੀਮਤੀ ਗੱ ਲ$ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਹਰੇਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ, ਅਸ" ਪਸ਼ਨ
ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ$, ਵੱ ਧ ਤ, ਵੱ ਧ ਪਸ਼ਨ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਉਸ ਸਮਝਦਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨ/ ਪੁੱ ਛੇ| ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਸ" ਉਸ ਤ, ਵੀ ਗਿਹਰਾ ਜ$ਦੇ ਹਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਤਹਾਸ ਹੀ ਹੈ| ਅਸ" ਇਹ
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ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ" ਕੀ ਿਸੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹ$|
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਉਸ ਸਮਝਦਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨ/ ਲੋ ਕ$ ਤ, ਉਨ9$ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ
ਪੁੱ ਿਛਆ, ''ਮੈਨੰ ੂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ|" ਅਸ" ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਿਵਚ ਕਈ ਤਰ9$ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ$ ਸਮੱ ਿਸਆਵ$ ਹਨ| ਅਸ" ਉਨ9$
ਨੂੰ 'ਹਾਲਾਤ' ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$| ਇਸ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਿਕ ਅਸ" ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਅੱ ਗੇ ਵਧਦੇ
ਹੋਏ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ$ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏੇ, ਪਿਹਲ$ ਅਸ" ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ$ਗੇ| ਕੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ

ਭੁੱ ਖੇ ਜ$ ਖਤਰੇ ਿਵਚ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜ$ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ$ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੌ ਈ
ਅਸਿਹਮਤੀ ਹੋਵ?
ੇ
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੇ ਹਨ| ਅਸ"
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜ$ਦੇ ਹ$ ਜਦ ਅਸ" ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ, ਪੁੱ ਛਣਾ ਅਰੰ ਭ ਕਰਦੇ ਹ$,
''ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਲੋ ਕ$ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?"
ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਲੋ ਕ$ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤ, ਪਿਹਲ$, ਉਹ ਸਲਹਾਕਾਰ ਨ/ ਉਨ9$ ਤ, ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਕ ਇਹ
ਦੱ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੋਣ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$, ਜਦ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਦੀ ਅਸ" ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹ$, ਿਸਥਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸ" ਿਵਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$|
ਪਰ ਇਸ %ਤੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦਓ| ਭਾਵB ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇਤਹਾਿਸਕ ਿਵਸ਼ੇ
ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ, ਅਸ" ਇਸ ਤ, ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਜ$ਦੇ ਹ$, ਉਸ ਤ, ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਜੋ ਸਮਝਦਾਰ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨ/ ਕੀਤਾ| ਅਸ" ਆਤਿਮਕ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹ$| ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ
ਤਰੀਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਜਹੜੇ ਇਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਸ" ਇਹ
ਵੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਹੁੰ ਚੇ ਜ$ ਿਕੰ ਨ/
ਸਮB ਤਕ ਉਨ9$ ਨ/ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜ$ ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ| ਆਤਿਮਕ
ਿਸਿਥਤੀ ਜ$ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਆ ਿਮਲਦੀ ਹੈ|
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਉਸ ਸਮਝਦਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨ/ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ
ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨ/ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਕ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਕੀ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਕੀਤਾ? ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ,
ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱ ਢ ਤ, ਅਰੰ ਭ ਕਰਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਿਹੱ ਸੇ
ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹ$ ਿਜਵB ਿਕ ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸ" ਇਸ ਨੂੰ
ਿਸੱ ਖਦੇ ਹ$| ਅਸ" ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ$, ''ਇਸ ਭਾਵ ਤ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੇ ਸ਼ਬਦ$ ਤ, ਅਸ" ਕੀ ਿਸੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹ$?" ਭਾਵ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਉਨ9$ ਚਿਰੱ ਤਰ$
ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਤਿਮਕ ਗੱ ਲਾ ਪਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ|
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ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸ" ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ, ਪੁੱ ਛਦੇ
ਹ$| ਅਸ" ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ$, ''ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਕੀ ਚੋਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,
ਜ$ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੁਨ9$ ਦੇ ਿਸੱ ਧੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌ ਣ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਏ
ਸਨ?" &ਤਰ ਪਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਅਸ" ''ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ" ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$|
ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸ" ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ, ਪੁੱ ਛਦੇ
ਹ$| ਅਸ" ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ$, ''ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਕੀ ਚੋਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਨ, ਜ$ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੁਨ9$ ਦੇ ਿਸੱ ਧੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌ ਣ
ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਸਨ?" &ਤਰ ਪਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਅਸ" ''ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ" ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹ$|
ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸ" ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ, ਪੁੱ ਛਦੇ
ਹ$| ਅਸ" ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ$, ''ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਕੀ ਚੋਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,
ਜ$ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੁਨ9$ ਦੇ ਿਸੱ ਧੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌ ਣ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਏ
ਸਨ?" &ਤਰ ਪਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਅਸ" ''ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ" ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$|

ਵਾਸਤਿਵਕ ਲੋ ਕ! ਨ; ਿਕਸੇ ਸਮM ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ
ਕੀਤਾ ਸੀ
ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਰੰ ਭ ਕਰੋ ਿਕ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਸਮਾ ਿਬਤਾਇਆ ਿਜਨ9$ ਨ/ ਅਸਲ
ਿਵਚ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਿਕ ਉਨ9$ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ
ਸਨ, ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਨ| ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਉਸ ਸਮੇ ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ" ਸੀ| ਤਦ ਉਸ ਕਹਾਣੀ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਿਸੱ ਖੋ, ਸਮੇ ਸਮੇ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਚਿਰੱ ਤਰ$ ਨੂੰ ਵੇਖ|ੋ
ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ,ੋ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਣ|ੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ,
ਪੁੱ ਛੋ . . . ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਜੋ ਮ- ਕਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹ$ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦਾ ਉਨ9$ ਤ, ਮ- ਕੀ ਿਸੱ ਖ
ਸਕਦਾ ਹ$? ਕੀ ਉਹ ਿਦਲੇ ਰ ਜ$ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੁਖੀ ਜ$ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਕੀ ਮ- ਕੋਈ ਹੋਰ
ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ$? ਕੀ ਮ- ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹ$ ਿਕ ਉਨ9$ ਇਸ ਤਰ9$ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ|
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ਉਨ9$ ਦੀਆਂ ਚੋਣ$ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ|ੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਣ$
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ| ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਣ$ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ|
ਉਨ9$ ਦੀਆਂ ਚੋਣ$ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ|ੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਣ$
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ| ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਣ$ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ|
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ|ੋ ਹੋਰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤ, ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ

ਸਨ ਜ$ ਐਨੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ|
ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸ" ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਨਰਾਸਾ
ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਚੋਣ ਅਿਜਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਠੀਕ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰ ਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜ$ ਅਨAਖਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵ,ੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ
ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵ|ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਹੱ ਸੇ ਹੁੰ ਦੇ
ਹੋਏ ਹੋਰ ਿਕਸ ਉਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਿਕਉ ਚੋਣ ਅਿਜਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਉਨ9$
&ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ?
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ, ਪੁੱ ਛੋ| ਮ- ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਵੇਖਦਾ ਹ$? ਜੋ ਉਹ

ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮ- ਉਸ ਤ, ਕੀ ਿਸੱ ਖਦਾ ਹ$?
ਇਸ ਤਰ9$ ਸਾਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੇ
ਹਰੇਕ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਜ$ਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$ ਦੇ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ$| ਅਸ" ਸ਼ਬਦ$, ਹਾਵਭਾਵ, ਚੋਣ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੂੰ (ਜ$ ਿਜਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ) ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ
ਚੋਣ$ ਦਾ ਦੂਿਜਆਂ &ਤੇ ਹੋਏ ਅਸਰ &ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ| ਅਤੇ ਿਫਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸ" ਇਹ ਪੁੱ ਛਦੇ
ਹ$| ਮ- ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ$ ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਕੀ ਹੋਣ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਤੁਸ" ਹਰੇਕ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਆਤਿਮਕ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਹੀ ਉਸ ਸਮਝਦਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਦੇ ਿਭੱ ਨ ਿਭੱ ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ:

•

ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚਿਰੱ ਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ?

•

ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ?

•

ਕੀ ਮ- ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹ$ ਿਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਇਕ ਖੋਜੀ,
ਸ਼ੱ ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜ$ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ?
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•

ਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜ$ ਸ਼ੱ ਕ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ?

•

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਜ$ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ?

ਅੱ ਗੇ, ਉਨ9 $ ਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ਨ$ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਤੁਸ" ਆਤਿਮਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਭਾਲਣ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਹ ਸਭ ਿਸਰਫ ਸਲਾਹ$ ਹੀ ਹਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ" ਿਕਸ ਤਰ9$ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ,
ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ|

ਆਪਣੇ ਆਪ ਤF ਪੁੱ ਛੋ:

•

ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤ, ਮੈਨੰ ੂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰ ਮ,
ਜ$ ਲੋ ਕ ਜ$ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ? ਿਜਸ ਤਰ9$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$ ਉਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਸੁਣੋ ਤ$ ਤੁਸ" ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋ|

•

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਤ, ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਸ
ਿਵਚ ਚਿਰੱ ਤਰ ਿਕਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ9 $ ਨ/ ਇਸ ਤਰ9$ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਿਕ ਕੀਤਾ?

•

ਕੀ ਮ- ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ$ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਜਵB ਿਕ ਸਬਰ, ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਗੁੱ ਸਾ,
ਿਗਆਨ, ਿਨਆਂ, ਿਕਰਪਾ, ਤਰਸ, ਿਨਰਬਲ ਲਈ ਤਰਸ, ਸਭ ਲੋ ਕ$ ਲਈ ਇਕੋ
ਿਜਹਾ ਆਦਰ ਜ$ ਪੇਮ?

•

ਇਹ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਵਖਾਏ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਿਸਖਾਦਾ ਹੈ?

•

ਕੀ ਮ- ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਜ$
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ?

•

ਕੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੋ ਕ ਵਫਾਦਾਰ ਖੋਜੀ, ਸ਼ੱ ਕੀ ਜ$ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ?

•

ਕੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਕਸੇਨੰ ੂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹ$ ਤ$ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਿਕੰ ਨੀ ਵੱ ਡੀ ਹੈ?

•

ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ?

•

ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ
ਿਗਆ ਤ$ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਨ/ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਮਦਦ ਮੰ ਗੀ?

•
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ਕੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆਦਰ ਨਾਲ ਜ$ ਹੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਿਗਆ?

•

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਉਸ ਦਾ ਿਕਸ ਤਰ9$ &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ?

•

ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਹੈ ਤ$ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ?

•

ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ" ਮੰ ਨਦਾ ਅਤੇ
ਜੋਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤ$ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ?

•

ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਜ$ ਿਵਹਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?

•

ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਪੇਮ, ਦਇਆ, ਗੁੱ ਸਾ, ਡਰ, ਆਸ, ਪੱ ਖਪਾਤ,
ਸ਼ੱ ਕ, ਲਾਲਚ, ਹੜਬੜੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਅਕਲਮੰ ਦੀ, ਆਦਰ, ਅਨਾਦਰ, ਭਰਮ ਜ$
ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਦੇ ਹਨ?

•

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਬਦ$ ਅਤੇ ਕੰ ਮ$ ਦੇ ਿਕਸ ਤਰ9$
&ਤਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ &ਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ?

•

ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਤਰ$ ਨ/ ਆਪਣੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਚ ਬਦਲਾਓ ਿਲਆਂਦਾ?

•

ਿਕਨ9 $ ਕਾਰਨ$ ਨ/ ਉਨ9$ ਿਵਚ ਬਦਲਾਓ ਿਲਆਂਦਾ?

•

ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਬਦਲਾਓ ਿਲਆਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਿਸਖਾਦਾ ਹੈ?

•

ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਜ$ ਕੋਈ ਅਨAਖੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹ$ ਤ$
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪਾਤਰ$ &ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ?

ਖ਼ਜ਼ਾਨ; ਿਜਨ1! ਨੂੰ ਅਸ" ''ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ" ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ! ਦੀ ਿਕਸ ਤਰ1! ਭਾਲ
ਕਰਨੀ ਹੈ|
ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ! ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ| ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤ, ਬਾਦ, ਅਸ" ਇਹ
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਅੱ ਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਹੀ ਉੁਹ ਸਮਾ
ਜਦ ਅਸ" ''ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$" ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹ$| ਇਸ ਤਰ9$ ਕਰੋ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੇ
ਰਾਹ" ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ$ ਨਾਲ ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਵਚ ਸਨ|
ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਨੂੰ ਵੇਖੋ
ਜੋ ਤੁਸ" ਖੋਜੇ ਹਨ|

STS ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਪਯਗ
ੋ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ &ਤੇ ਹੈ
ਜੋ ਿਕ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਖੋਜਦੇ ਹੋ|
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ, ਇਹ ਿਤੰ ਨ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੋ:

1.

ਵਾਹ, ਉਹ ਿਸਥਤੀ ਜੋ ਮ- ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵੇਖੀ . . . ਕੀ ਅੱ ਜ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

2.

ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ$ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ$ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ?

3.

ਕੀ ਇਹ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ$ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮ- ਜਾਣਦਾ ਹ$?

4.

ਕੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹ$, ਤ$ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ
ਿਵਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਨ9$ ਪਸ਼ਨ$ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ਹੋਏ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ$ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ| ਤੁਸ" ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛ
ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਹ$| ਇਹ ਪਿਹਲ$ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵ|ੇ ਮ- ਕੀ ਿਕਹਾ? ਮ- ਕੀ ਕੀਤਾ?

•

ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਣ$ ਹਨ ਅਤੇ ਮ- ਕੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ?

•

ਮ- ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ? ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ?

•

ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਦਾ ਿਕਨ9$ &ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ9$ &ਤੇ ਅਸਰ
ਹੋਇਆ?

•

ਜੇਕਰ ਮ- ਅੱ ਜ ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਿਵਚ, ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ$, ਮ- ਿਕਸ ਤਰ9$ &ਤਰ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹ$? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਿਵਚ, ਮ- ਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ
ਇਹ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅੰ ਤ ਿਵਚ, ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ, ਪੁੱ ਛੋ:

•

ਮ- ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹ$, ਜ$
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮ- ਜਾਣਦਾ ਹ$, ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਕੌ ਣ ਹੈ?

•

ਮ- ਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਜ$ ਮੈਨੰ ੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਰੱ ਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਸੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸ" ਪਿਹਲ$ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਦ, ਪੜ9ੀ, ਕੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸ" ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਉਸ
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ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ9$ &ਤਰ ਿਕ ਿਦੱ ਤਾ| ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਪੜ9ਦੇ ਹੋ ਤ$ ਤੁਸ"
ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ''ਇਹ ਚੰ ਗੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਿਵਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਤਿਮਕ
ਚੀਜ ਨਹ" ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ| ਅਤੇ ਮ- ਇਹ ਵੀ ਨਹ" ਵੇਖ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹ$ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ
ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਜੁੜਦੀ ਹੈ!"
ਇਹ ਜਾਣੋ: ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਅੱ ਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ| ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸ"
ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹੇਠ$ ਿਲਖੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ, ਤੁਸ" ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਲੱਭ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਸੰ ਪੂਰਨ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਰੱ ਖੀ ਹੈ| ਇਹ ਪਰਖ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਇਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਕੀਤਾ ਿਜਵB ਿਕ
ਉਹ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹ" ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਸ ਿਵਚ ਕੁਝ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ
ਹਨ ਅਤੇ ਪਯੋਗ ਹਰੇਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਸਾਰੀ ਿਲਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ੁ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤ, ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ
ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਿਗਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ: ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰ ਦਾ
ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵ|ੇ (2
ਿਤਮੋਿਥਉਸ 3:16-17)
ਸੋ ਇਹ ਗੱ ਲ$ ਉਹਨ$ &ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱ ਤ ਦੇਣ
ਲਈ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਿਜਨ9$ &ਤੇ ਜੁੱ ਗ$ ਦੇ ਅੰ ਤ ਆਣ ਪਹੁੰ ਚੇ ਹਨ|
ਗੱ ਲ ਕਾਹਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਲੋ ਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੁਚੇਤ
ਰਹੇ ਭਈ ਿਕਤੇ ਿਡੱ ਗ ਨਾ ਪਵੇ| ਤੁਹਾਡੇ &ਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹ"
ਿਪਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤ, ਨਹ" ਝੱ ਿਲਆ ਜ$ਦਾ ਪਰੰ ਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ੁ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀl ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵਚ ਨਹ" ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗ,
ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਾਓ ਵੀ ਕੱ ਢ ਦੇਵੇਗਾ ਭਈ ਤੁਸ" ਝੱ ਲ
ਸੱ ਕੇ| (1 ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 10:11-13)
ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ . . . ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਿਤਰ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ| ਿਕਿਕ
ਅਸ" ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਸਰਫ ਕਾਗਜ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹ"
ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਤ$ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਹਨ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
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ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਸੁਣਨਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਨ9$ ਲਈ ਸਿਚਆਈਆਂ ਭਾਲਣ ਿਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ|
ਪਰ, ਤੁਸ" ਸੁਣਨਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨ; ਿਵਚ ਨਹ" ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦ
ਤਕ ਤੁਸ" ਆਪ ਪਿਹਲ! ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਨ1! ਦੀ ਖੋਜ ਨਹ" ਕਰ ਲN ਦM!
ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸ" ਇਕ ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ
ਰਾਹ" ਆਤਿਮਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਭਾਿਵਤ ਨਹ" ਹੋਏ, ਤ$ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰ ਗਾ ਸਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਤੁਸ" ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਿਚਆਈਆਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱ ਗੇ ਪਾਰਥਨਾ ਕਰੋ|
ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਿਰਆਂ ਿਹਦਾਇਤ$ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਆਤਿਮਕ ਸਿਚਆਈਆਂ ਭਾਲ ਨਹ" ਸਕੇ ਹੋ, ਤ$ ਹਾਲੇ ਤੁਸ" ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ" ਹੋ|
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸ" ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ9 ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਠ$ (ਖ਼ਜ਼ਾਨ/) ਨੂੰ ਖੋਜ
ਿਲਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸ" ਪਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਇਹ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ
ਸੁਣਨਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗੂਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ|
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ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਮਹੱ ਤਵਤਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਬਾਹਰ ਜ$ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖੋਜ ਲ- ਦੇ ਹੋ, ਤ$ ਤੁਸ" ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਿਵਚ ਹੋ ਜ$ਦੇ
ਹੋ! ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜ$ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਮੱ ਤਰ$ ਨਾਲ
ਸ$ਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ$ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ| ਪਰ ਉਨ9$ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਨ9"
ਨਹ" ਹੋਵੇਗੀ ਿਜੰ ਨੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂ ਉਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਿਵਚ ਹੋਈ ਹੈ| ਖੋਜ ਪਾਪਤ ਹੋਣਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਇਕ ਜੋਸ਼ ਹੈ|
ਅਸਾਨ &ਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਅਰੰ ਭ ਕਰਨ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ਨ ਕਰਨਾ| STS ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਇਹ ਇਕ
ਜਬਰਦਸਤ ਸਫਲਤਾ ਹੈ|
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਹ ਨਹ" ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਆਤਿਮਕ ਸਿਚਆਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ
ਹੈ| ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਤਿਮਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਹਨ,
ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ" ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਉਨ9$ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ|
ਜਦ ਲੋ ਕ ਅਸਾਨ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਸਹੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ$ ਉਹ ਹੋਰ &ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ|
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਅਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ$ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹ" ਹੁੰ ਦੇ| ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਪਸ਼ਨ$
ਦਾ ਪਯੋਗ (ਚਾਹੇ ਉਨ9$ ਦਾ &ਤਰ ਹ$ ਜ$ ਨ$ ਹੀ ਹੋਵ)ੇ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ|
STS ਿਵਚ ਅਸ", ਜਦ ਅਸ" ਨਵB ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਅਰੰ ਭ ਕਰਦੇ
ਹ$, ਅਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਖਜਾਿਨਆਂ ਵੱ ਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਉਨ9$ ਦੇ ਹੱ ਥ ਸਪੁਰਦ
ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$| ਮਾਹਰ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਿਸਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤ$ਜੋ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਣ ਿਕ ਉਨ9$ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ! ਜਦ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਜਾਨ/
ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਲ ਲ- ਦੇ ਹਨ, ਉਨ9$ ਹੋਰ ਵੀ ਖਜਾਲੇ ਭਾਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ|
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਤਰੱ ਕੀ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਜ$ ਸੈਮਨਰੀ ਿਵਚ, ਪੜ9ੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਣ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਉਸ ਦੀ ਕਾਟ-ਛ$ਟ ਜ$ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰੂਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਵਚ ਿਵਕਿਸਤ ਨਾ
ਹੋਏ ਹੋਣ| STS ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠ/ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਸਾਿਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ|
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ਇਕ ਖੁੱ ਡ ਿਵਚ ਜਾਣਾ: ਅਕਸਰ ਤੁਸ" ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਿਮਲਦੇ ਹੋ (ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਧਾਰਿਮਕ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ$ ਨਹ" ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ) ਉਨ9$ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸ" ਉਹ ਪਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਇਨ9$ ਘੁਮੰਡੀ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਸੱ ਧੇ ਰਾਹ &ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ|
''ਖੁੱ ਡ" ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰ ਧ ਨਹ" ਹੈ| ਇਸ
ਤਰ9$ ਦਾ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣਾ ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱ ਸ਼ਟ &ਤਰ ਨਹ" ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਤੁਸ"
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਿਗਆਨ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ$ਦੇ ਹਨ| ਤੁਸ" ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ&ਤਰ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ''ਹ$, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ" ਅਤੇ ਿਫਰ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ ਜਾਓ|
ਿਜਵB-ਿਜਵB ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ &ਤਰ
ਲੱਭੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਤੀਿਕਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ9$ ਨ/ ਗਲਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ| ਉਨ9$ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਿਹਜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੱ ਚ ਪਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜੰ ਨ$ ਉਹ ਪਿਹਲ$
ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਓਨਾ ਉਹ ਨਹ" ਜਾਣਦੇ ਹਨ| ਉਸ ਤਰ9$ ਦੀ ਚਾਲ ਿਵਚ ਫੱ ਸਣ ਦਾ ਅਨAਖਾ
ਅਨੁਭਵ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵੀ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਬਣ ਜਾਵੇ|
ਕਈ ਵਾਰ ਲੋ ਕ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਿਹਲ$ ਜੋ ਉਨ9$ ਨ/ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆਂ ਸੀ (ਅਤੇ
ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ) ਉਹ ਸਹੀ ਨਹ" ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਉਨ9$ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਬਹੁਤ
ਕੁਝ ਗੁਆ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ| ਇਹ ਲੋ ਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਜ$ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਪ
ਿਵਚ ''ਸੁਣਨਾ" ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਉਹ ਸਹੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੈ|
ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ, ਇਕ ਮਹਾਨ ਿਸੱ ਿਖਅਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਣ &ਤੇ ਕੀ ਅਸ" ਿਸਰਫ ਯੂਹੰਨਾ 3:16
ਹੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸ" ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ
ਹ$? ਕੀ ਅਸ" ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ, ਰੁੱ ਕ ਜ$ਦੇ ਹ$ ਿਕਿਕ ਅਸ" ਸੋਚਦੇ
ਹ$ ਿਕ ਿਸਖਾਉਣਾ ਤ$ ਿਸਰਫ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰ ਮ? ਨਹ"! ਅਸ" ਅਕਸਰ ਉਸ ਵਚਨ
&ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ$|
ਅਸ" ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਚਆਈ ਿਵਚ
ਅਗੁਵਾਈ ਕਰੇਗਾ| ਪਰ ਦੁੱ ਖ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਿਜਵB ਅਸ" STS ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਸੰ ਸਾਰ ਭਰ
ਿਵਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹ$ ਅਸ" ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹ"
ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਹਨ, ਿਸਰਫ ਇੰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣੀਏ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ|
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ਇਸ ਤਰ9$ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ9ਾ ਹੈ|
STS ਿਵਚ, ਜਦ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹ$, ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱ ਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ$
ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਿਵਖਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸ" ਪਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ
ਮਦਦ ਲ- ਦੇ ਹ$ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਲੱਭਣ ਿਵਚ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲ$ ਅਸ" ਲੱਭੇ ਸਨ| ਿਜਵB ਿਜਵB ਅਸ" ਸੁਣਨ ਵਿਲਆਂ ਤ, ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ$, ਅਸ"
ਪਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਲਈ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰੇ| ਤਦ,
ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਰਾਹ" ਖੋਜ ਹੋ ਜ$ਦੀ ਹੈ, ਅਸ" ਜਾਣ ਲ- ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਕਮਰੇ
ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ|
STS ਿਵਚ, ਜਦ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹ$, ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱ ਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ$
ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਿਵਖਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸ" ਪਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ
ਮਦਦ ਲ- ਦੇ ਹ$ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਲੱਭਣ ਿਵਚ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲ$ ਅਸ" ਲੱਭੇ ਸਨ| ਿਜਵB ਿਜਵB ਅਸ" ਸੁਣਨ ਵਿਲਆਂ ਤ, ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ$, ਅਸ"
ਪਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਲਈ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰੇ| ਤਦ,
ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਰਾਹ" ਖੋਜ ਹੋ ਜ$ਦੀ ਹੈ, ਅਸ" ਜਾਣ ਲ- ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਕਮਰੇ
ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ|
ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ| ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਜ$
ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਇਹ ਅਣਚਾਹੇ ਪਸ਼ਨ$ ਨੂੰ ਖੜ9ਾਕਰਦੀ ਹੈ| ਕਹਾਣੀ ਤ,
ਬਾਹਰਲੇ ਪਸ਼ਨ$ ਨੂੰ ਸਿਚਆਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਨਹਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੇਖ|ੋ ਇਸ ਤਰ9$
ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੱ ਥ, ਜਾਣ ਿਦਓ| ਉਨ9$ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਿਦਓ|
ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ STS ਦੇ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ ਪਤੀ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਨ/ ਹਨ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਿਸੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਜਾਣ ਜ$ਦਾ ਹੈ
ਜਦ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਲੱਭਣਾ ਅਰੰ ਭ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਜ$ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਕੁਝ ਪਤੱਖ ਸੰ ਕੇਤਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵਾਿਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ|
ਪੇਮ ਦਰਸ਼ਾਓ
ਜਦ ਅਸ" ਿਸੱ ਿਖਆ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹ$, ਸਾਨੂੰ ਇਕ
ਸਸ਼ਕਤ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਅਸ" 1
ਕੁਿਰੰ ਥੀਆਂ 13:1 ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਮ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ‘‘ਭਾਵB ਮ- ਮਨੁੱਖ$ ਅਤੇ
ਸੁਰਗੀ ਦੂਤ$ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ$ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਵਚ ਪੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ$ ਠਣ ਠਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
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ਿਪੱ ਤਲ ਅਥਵਾ ਛਣ ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੈਣੇ ਬਿਣਆ ਹ$|"
ਇਹ ਜਾਣੋ: ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਘਬਰਾ ਜ$ਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਿਕਸੇ ਗਰੁੱ ਪ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ9ੇ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ|
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਿਕਸੇ ਸਮੇ ਆਗੂਆਂ ਜ$ ਪਾਸਟਰ$ ਨੂੰ ਿਸਖਾਓ| ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱ ਕ ਦੀ
ਗੱ ਲ ਨਹ" ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਨ9$ ਦੀ ਖੁਲੇ ਆ
9 ਮ ''ਰੋਕ
ਟੋਕ" ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰ ਦੀ (ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਲੰਮੇ ਸਮB ਤ, ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵ!ੇ ).
ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸ" ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਸਖਾਦੇ ਹੋ, ਤ$ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ
ਡਰੇ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਖੁਲੇ ਆ
9 ਮ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹ"
ਹਨ ਉਨ9$ ਨੂੰ &ਤਰ ਦੇਣ ਿਵਚ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੋ| ਜਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਸੁਣਾਉਣ, ਜ$ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਦੇਣ ਜ$ ਜਦਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਨਰੀਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੱ ਲ
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ| ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ" ਿਕ ਲੋ ਕ ਐਨਾ ਤਸੱ ਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਹ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਜ$ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ ਉਸ ਿਵਚ ਮਜਬੂਤ ਰਿਹਣ|
ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਿਕ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਨਰਮਾਈ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦਰੁਸਤੀ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ
ਜ$ਦੀ ਹੈ| ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਗਰੁੱ ਪ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਬਿਣਆ ਰਹੇ|
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਚੋਣ ਹੈ| ਚਾਹੇ ਤ$ ਤੁਸ" ਸੁਣਨਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ
ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ$ ਅਤੇ ਿਖਆਲ$ ਨੂੰ ਪਗਟ
ਕਰਨ ਜ$ ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਿਨਰਾਸਾ ਖੜ9ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਕ ਉਹ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਇਮਿਤਹਾਨ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ &ਤਰ ਹੀ ਦੇਣ|
ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਤੁਸ" ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਜਨ9$ ਦੀ ਤੁਸ" ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਨ9$ ਨੂੰ
&ਤਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪਿਹਲੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਤ ਨਹ"
ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਅਿਹਮੀਅਤ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਮ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਸ" ਲੋ ਕ$ ਿਵਚ ਆਪਣੀ
ਮਹਾਰਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਗਟਾਦੇ ਹੋ!
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ਢੰ ਗ 3: ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਨ! ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਕਸ ਤਰ1! ਕਰੀਏ
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਜਨ9$ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਵਟ$ਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ:
•

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਖਣਾ|

•

ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤ, ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਖਣਾ|

•

ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਿਚਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ|

ਕੀਨੀਆਂ ਿਵਚ STS ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤ, ਬਾਦ, ਇਕ ਕਲੀਸੀਆ ਸਥਾਪਕ ਜੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਿਨਰੀਖਣ ਦੱ ਿਸਆ| ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਿਥਓਲੋ ਜੀ ਟੇਿਨੰਗ
ਿਵਚ ਮਜਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਲਾ ਿਦੱ ਤਾ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ$ ਿਵਚ ਉਸ ਨ/
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਪੰ ਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਫਲ ਹੈ|
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨ/ ਊਠ &ਤੇ ਦੋ ਿਦਨ, ਇਕ ਿਦਨ ਟਰਕ &ਤੇ ਅਤੇ
ਇਕ ਿਦਨ ਬੱ ਸ &ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ! ਜੋ ਉਸ ਨ/ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਸੱ ਿਖਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਚਾਹੁਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ! ਉਸ ਨ/ ਿਕਹਾ, ''ਮ- ਉਹ
ਿਸਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਦੂਿਜਆਂ ਨ/ ਿਸਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਟੇਿਨੰਗ ਤਕ ਮ- ਇਹ ਨਹ"
ਜਾਿਣਆਂ ਸੀ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਸੱ ਖਣਾ ਹੈ|
''ਹੁਣ ਮN ਵੇਖਦਾ ਹ! ਿਕ ਮN ਲੋ ਕ! ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ %ਤੇ ਨਹ" ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਜਥੇ ਮN ਹਾਲੇ
ਤਕ ਆਪ ਨਹ" ਿਗਆ|"
ਇਸ ਲਈ ਅਸ" ਪਸ਼ਨ$ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹ$| ਸਭ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਦੇ ਵਚਨ ਤ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਿਸੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ ਰਾਹ" ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ
ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਸਿਚਆਈਆਂ ਵੱ ਲ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ9$ ਨ/ ਿਸੱ ਿਖਆਂ ਹਨ|
ਲੋ ਕ STS ਤ, ਿਸੱ ਖ ਕੇ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਵੱ ਲ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਿਸੱ ਧ ਪਸ਼ਨ
ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਤੁਸ" ਇਕ ਰੋਟੀ ਿਪੰ ਜਰੇ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਰੱ ਖ ਕੇ ਇਹ ਆਸ ਨਹ" ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕ ਪੰ ਛੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਵੇਗਾ| ਪੰ ਛੀ ਨੂੰ ਿਪੰ ਜਰੇ
ਚ, ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਿਪੰ ਜਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਖਲਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$, ਜਦ ਤੁਸ" ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਸ਼ਨ$ ਰਾਹ" ਅਗੁਵਾਈ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਿਚਆਈ ਵੱ ਲ ਅਗੁਵਾਈ
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ਕਰੇਗਾ|
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਅਗਲਾ ਅਿਧਆਏ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ
ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ| ਇਸ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਇਸ
ਹਸਤਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵਚ ਬਾਦ ਿਵਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ9$ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਿਨਰੀਖਣ, ਪਯੋਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ਨ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ| ਪਰ ਿਵਚ STS, ਅਸ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਖਾਦੇ ਹਾ
ਿਕ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਨ ਨਾ ਿਲਖੋ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਸੀ
ਗੱ ਲਬਾਤ &ਤੇ ਿਵਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਅਸ" ਇਸ ਹਸਤਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵਚ ਪਸ਼ਨ$ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਿਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਪੜ9 ਿਲਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ STS ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ, ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀ ਪਿਕਆ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ| ਇਹ ਤ$ ਿਸਰਫ ਨਮੂਨ/ ਲਈ ਪਸ਼ਨ ਹਨ| ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਸਮੇ
ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸ" ਪਸ਼ਨ$ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੁੱ ਨਰ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰੇਗ|ੇ
ਿਜਵB ਿਕ ਤੁਸ" ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਹੋ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱ ਲੋ , ਕੁਝ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਯੋਗ
ਹਨ ਿਜਨ9$ ਦੀ ਅਸ" ਸੂਚੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਖੋਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਰਾਹ" ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ
ਤੁਸ" ਿਸਖਾਓਗੇ, ਇਥ, ਤਕ ਿਕ ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਪਸ਼ਨ$ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚੋ ਿਜਨ9$ ਨ/ ਿਕ ਉਨ9$ ਨੂੰ
ਖਜਾਿਨਆਂ ਵੱ ਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ! ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਰਾਹ" ਖਜਾਿਨਆਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲ$ ਭਾਲਣਾ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਮਲਾ
ੁੱ ਹੈ, ਿਜਵB ਿਕ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ ਿਸੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$
ਵਚਨ ਨੂੰ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਜਾਿਨਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਖਜਾਿਨਆਂ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪਸ਼ਨ! ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ
ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਖਜਾਨ/ ਭਾਲਨ ਿਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ9$ ਪਸ਼ਨ$ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਿਪਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵਚ ਜਾਓ| ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
ਦੁਹਰਾਓ, ਿਜਹੜੇ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਤੁਸ" ਭਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ9$ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ|ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ
ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਉਸ ਸਮਝਦਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨ/ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ
ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ9$ ਹੀ ਤੁਸ" ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ$ ਨੂੰ
ਭਾਲਦੇ ਹੋ|
ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਤਾਿਕ
ਿਜਸ ਤਰ9$ ਤੁਸ" ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ| ਸਿਚਆਈ ਇਹ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਆਪਣੇ
ਲਈ ਭਾਲੇ ਗਏ ਿਨਰੀਖਣ$ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ$ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾ ਦੇਵੋਗ,ੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸ"
ਉਹੀ ਪਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ" ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਦੂਿਜਆਂ ਤ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੋ!
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ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਉਤਪਤ 12:10-20 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਤਆਰੀ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸ" ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਕੁਝ ਪਦ$
ਿਵਚ|
ਫੇਰ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵਚ ਕਾਲ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਿਗਆ|
ਿਕਿਕ ਕਾਲ ਧਰਤੀ &ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੀ| ਐ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵਚ ਵੜਨ ਲਈ ਨ/ੜੇ
ਆਇਆ ਤ$ ਉਸ ਨ/ ਸਾਰਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੁਣ ਵੇਖ ਮ- ਜਾਣਦਾ ਹ$ ਿਕ ਤੂੰ
ਰੂਪਵੰ ਤੀ ਇਸਤਰੀ ਹ-: ਸੋ ਇ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਿਮਸਰੀ ਤੈਨੰ ੂ ਵੇਖਣਗੇ ਤਦ ਉਹ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ
ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵ" ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਰ ਸੁੱ ਟਣਗੇ ਪਰ ਤੈਨੰ ੂ ਜੀਦੀ ਰੱ ਖ ਲੈ ਣਗੇ| ਤੂੰ ਆਖ"
ਿਕ ਮ- ਉਹ ਦੀ ਭੈਣ ਹ$ ਤ$ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਚ
ਰਹੇ| (ਉਤਪਤ 12:10-20)
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ &ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਬਰਾਮ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ &ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਡਰ ਿਗਆ| ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਹ ਪਿਤੱ ਿਗਆ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵਚ, ਭੱ ਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉ
ਲਈ ਸਾਰਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ| (ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਿਨਰੀਖਣ ਿਵਚ ਆਉਣ
ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਿਵਚਾਰ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਿਵਚ ਿਗਆ| ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ, ਸ਼ਬਦ ''ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ
ਅਗੁਵਾਈ ਨਾਲ" ਇਨ9$ ਦੋਹ$ ਘਟਨ$ ਿਵਚ ਫਰਕ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ|)
ਤਦ ਤੁਸ" ਿਪੱ ਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਵਗ
ੋ ੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਕਰਕੇ ਵੇਿਖਆ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਨ9$ ਿਨਰੀਖਣ$ &ਤੇ ਤੁਸ" ਆਧਾਿਰਤ ਸੀ| ਤੁਸ" ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/
ਸਭ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਪਿਤੱ ਿਗਆਵ$ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ &ਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਤੀ ਆਿਗਆਕਾਰ ਹੋਣ &ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹਨ| ਤੁਸ" ਤਦ ਇਕ ਪਯੋਗ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ
ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਗਲਤ ਿਨਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰ ਸਾਰਕ ਲੋ ਕ$
ਕੋਲ ਜ$ਦੇ ਹ$ ਨਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ| ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$ ਤੁਸ" ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇ ਅਸ" ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਜਵB ਿਕ ਛਲ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ
ਉਨ9$ ਨਾਲ ਿਮਲਨਾ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ &ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ$ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ|

ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਨਰੀਖਣ! ਨੂੰ ਪਸ਼ਨ! ਿਵਚ ਬਦਲੋ |
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ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਪਸ਼ਨ: ਿਜਵB ਤੁਸ" ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਖਜਾਨ/ ਭਾਲਣ ਦੀ
ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸ" ਭਾਲੇ ਹਨ, ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ
ਪਸ਼ਨ$ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਿਦਓ|
ਇਥੇ ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ$ ਦੇ ਅਧਾਰ &ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ
ਖੋਲ9 ਸਕਣਗੇ|
1.

ਿਪਛਲੇ ਸਮੇ ਜਦ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਤ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਮਲਕੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ,

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਕਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਥੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
2.

ਅਸ" ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਕਾਲ ਨ/ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਤੱ ਿਗਆ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ

ਭਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹਾਿਹਤਾ ਲਈ ਿਮਸਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ| ਜਦ ਦੇਸ ਿਵਚ ਕਾਲ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤ$ ਅਬਰਾਮ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ?
3.

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨ/ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕੀਤਾ? ਤੁਸ"

ਉਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਵੇਿਖਆ ਜਦ ਅਬਰਾਮ ਸਾਰਈ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵਚ ਜਾਣ ਲਈ
ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ?
4.

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪਿਹਲ$ ਅਸ" ਿਮਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਪਿਤੱ ਿਗਆਵ$ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਰਭੈ ਹੋਣ
ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ? ਉਹ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਨ? ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਿਕਸ
&ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ?
5.

ਿਕਸ ਨੂੰ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਪਾਪ ਤ, ਠAਕਰ ਲੱਗੀ? ਖੋmਹ ਕੇ ਦੱ ਸੋ|

ਹੁਣ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ &ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨ/ ਿਵਚਾਰ ਵੰ ਟਾਦਰੇ ਦੇ ਰਾਹ"
ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇਠ$ ਿਲਖੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ ਨਮੂਨ/ &ਤੇ ਿਧਅਨ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$
ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਇਕ ਰਾਹ ਖੋਲ9 ਸਕਣਗੇ|
1.

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਨ &ਤੇ ਅਸੀਸ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤੇ| ਕੀ ਅਸ"

ਿਕਸੇ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਮਲ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ9$ ਿਵਚ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱ ਲ, ਿਹਦਾਇਤ
ਿਮਲੀ ਿਕ ਅਸੀਸ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਇਕ ਸਥਾਨ &ਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹੋ
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ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵ|ੇ ਪਰ ਕੀ ਅਸ" ਇਸ ਤਰ9$ ਦਾ ਿਸਧ$ਤ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਸ
ਤਰ9$ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ9$ ਹੈ ਕੋਈ?
2.

ਕੀ ਅੱ ਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰ ਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ?

ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸ" ਜ$ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ"
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਨ ਤ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਮਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਿਵਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ
ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦਗਾਰ
ਹੋਵ?
ੇ
3.

ਅਬਰਾਹਾਮ ਨ/ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਰਾਵਰ ਹੋਣ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਇਆ| ਕੀ ਅੱ ਜ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜਦ ਲੋ ਕ$ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਘੱ ਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥ$ ਮਦਦ
ਲਈ ਭੱ ਜਦੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਿਮਆਂ ਿਵਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ
ਿਵਚ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ?
4.

ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਮੰ ਦੇ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨ/ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ

ਿਜਸ ਵੱ ਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਚਲਾਇਆ ਸੀ| ਕੀ ਅੱ ਜ ਵੀ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਜੀਵਨ$ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਦੇ ਭਰਮ ਿਵਚ ਪੈ ਜਾਣ ਿਜਸ ਵੱ ਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਜਾਣ ਲਈ
ਉਨ9$ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ9$ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ$ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੋਇਆ ਹੈ?
5.

ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜ$ਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਅਸ" ਵੇਖ ਸਕ$ਗੇ ਿਕ

ਅਬਰਾਹਾਮ ਨ/ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਮਲ ਸਕਣਗੇ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜ$ ਕੀ ਨਹ" ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ9$ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
6.

ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਅਸ" ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ$ ਿਵਚ ਹੋ ਕੇ

ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹ$? ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ$ ਜੋਰਾਵਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਲੋ ਕ
ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਮB 'ਚ, ਦੀ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸ" ਜ$ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ" ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਭਾਵਨਾਵ$ ਦੇ ਵੱ ਸ ਪੈ ਕੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸ" ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦੱ ਸੋਗ?
ੇ
7.

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਿਜਸ &ਤੇ ਅਸ" ਿਮਲ ਕੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸ"

ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਪਿਤੱ ਿਗਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਅੱ ਜ ਵੀ
ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
8.

ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨ/ ਿਕੰ ਿਨਆਂ ਲੋ ਕ$ &ਤੇ ਅਸਰ

ਕੀਤਾ? ਅੱ ਜ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਲੋ ਕ$ &ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦੇ
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ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ$ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ" ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੋਇਆ
ਹੈ?
ਇਹ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਯੋਗ ਪਸ਼ਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਤੁਸ" ਉਤਪਤ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਇਹ ਗੱ ਲ ਨOਟ ਕਰੋ: ਬੇਸ਼ਕ ਤੁਸ" ਉਹ ਪਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਵੱ ਲ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸ" ਲੱਭੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ਨ$, ਿਨਰੀਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਦੇ &ਤਰ$ ਦੇ ਪਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ| ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ9$ ਨ/ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਜ$ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਜਸ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸ" ਸਮਝਾ
ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਿਵਚ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਸ਼ਨ ਹੋਣ| ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੋ, ਪਰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਉਸ ਦੀ ਇੱ ਛਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ|

ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ1! ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਿਮਕ ਖਜਾਿਨਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ, ਬਾਦ, ਤੁਸ" ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ| ਅਸ" ਿਨਰੀਖਣ
ਅਤੇ ਪਯੋਗ$ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤ, ਬਾਦ ਭੂਿਮਕਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹ$, ਿਕਿਕ ਇਹ ਤਦ ਤਕ
ਨਹ" ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਿਜਸ ਤ, ਅਸ" ਜਾਣ
ਜ$ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|
ਭੂਿਮਕਾ ਸੁਣਨਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਰਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਪਛੋਕੜ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ
ਹੈ| ਇਹ ਸੁਣਨਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਗਿਹਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ,
ਪਿਹਲ$ ਇਸ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ|

ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਕੀ ਆ7ਦਾ ਹੈ?
1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ$ ਇਹ ਿਸਰਫ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜ$ ਵਾਕ ਹੀ ਹੋਣ|
ਭੂਿਮਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੇਰਵੇਦਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਦਲਿਚਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੀ
ਰੱ ਖੋ| ਛੋਟਾ ਰੱ ਖਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕਿਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ,
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਇਥੇ ਿਤੰ ਨ ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸ"
ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਉ. ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਭੂਿਮਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਸਮੇ ਜ$ ਪਿਰਸਿਥਤੀ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|
ਅ. ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਵ" ਹੋਵੇਗੀ ਜ$ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਸ਼ਬਦ$ ਨੂੰ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ
ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ ''ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਜ", ''ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ", ਜ$ ''ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ"|
ਇ. ਪਸ਼ਨ &ਤਰ ਦੇ ਸਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੋ ਿਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ
ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਅੰ ਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਉਹ ਉਨ9$ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨ/ਮ ਜਾਣਨ &ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੋ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਯੂਹੰਨਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱ ਸੇ
ਿਵਚ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਥੇ ਯੂਹੰਨਾ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ''ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਮਣਾ
ਿਜਹੜਾ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱ ਕ ਲੈ ਜ$ਦਾ ਹੈ|" ਇਸ ਲਈ, ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਤੁਸ" ਦੱ ਸ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ
ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਮੇਮਣਾ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ
ਿਦੱ ਤੀ|

2.

ਤੁਸ" ਜੋ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਣ ਲਈ

ਜ$ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ
ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਇਹ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ" ਵੀ
ਹੁੰ ਦੀ|
3.

ਇਹ ਗੱ ਲ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ" ਹੁੰ ਦੀ|

4.

STS ਿਵਚ ਅਸ" ਉਹੀ ਸੂਚਨਾਵ$ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹ$ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਹਨ,

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ$ ਇਬਰਾਨੀ/ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹ" ਿਕਿਕ ਇਸ ਤਰ9$
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੁਝ ਲੋ ਕ$ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ| ਅਸ" ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ
ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਰਾਹ" ਿਦਲੇ ਰ ਅਤੇ ਬਲਵੰ ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$| ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਸਾਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਾਹ" ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਵਚਨ ਿਵਚ, ਗਿਹਰੀਆਂ
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ਸਿਚਆਈਆਂ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਭਾਲੀਏ| ਉਨ9$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਓ|
5.

ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਤੁਸ" ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰੱ ਖੀ ਹੈ| ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੇਣ ਤ, ਬਾਦ,

ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਚਾਲ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ9$ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹੋਏ, ''ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੈ" ਜ$ ''ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ|"

ਅਿਧਆਏ 5: ਆਓ ਹੁਣ ਅਸ" ਿਤਆਰੀ
ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁੱ ਨਰ! ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ
;G s'A gfjbK Bw{B/ ti'A fJj ejkDh f;Zy'.
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ" ਿਪੱ ਛੇ ਜਾ ਕੇ ਢੰ ਗ 1 ਨੂੰ ਿਫਰ ਤ, ਜ$ਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਲੂਕਾ ਿਵਚ ਹੈ ਿਸੱ ਖੋ|
ਫੇਰ ਜ$ ਓਹ ਚੱ ਲੇ ਜ$ਦੇ ਸਨ ਤ$ ਉਹ ਇੱ ਕ ਿਪੰ ਡ ਜਾ ਵਿੜਆ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨਾ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਜਨਾਨੀ ਨ/ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਿਰਆ| ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੀ ਇੱ ਕ ਭੈਣ ਸੀ
ਿਜਹੜੀ ਪਭੁ ਦੇ ਚਰਨ$ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ| ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਵੱ ਡੀ ਟਿਹਲ ਤ,
ਘਬਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਪਭੁ ਜੀ ਤੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਿਚੰ ਤਾ ਨਹ" ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨ/ ਮੈਨੰ ੂ
ਟਿਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱ ਲੀ ਹੀ ਛੱ ਿਡਆ ਹੈ? ਸੋ ਉਹ ਨੂੰ ਕਹੁ ਿਕ ਮੇਰੀ ਮੱ ਦਦ ਕਰੇ| ਪਰ ਪਭੁ ਨ/
ਉਹ ਨੂੰ &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਮਾਰਥਾ ਮਾਰਥਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਸਤ$ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ
ਘਬਰਾਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ| ਮਿਰਯਮ ਨ/ ਤ$ ਉਹ ਚੰ ਗਾ ਿਹੱ ਸਾ ਪਸੰ ਦ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤ, ਖੋਿਹਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ| (ਲੂਕਾ 10:38-42)

ਿਤਆਰੀ: ਆਤਿਮਕ ਖਜਾਨ; ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ
ਖ਼ਜ਼ਾਨ; ਦੀ ਭਾਲ 1 - ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ! ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ" ਕੁਝ ਬਹੁਮਲੇ
ੁੱ ਖਜਾਨ/ ਵੇਖੇ ਹਨ| ਹੁਣ
ਜਦ ਤੁਸ" ਵਾਿਪਸ ਜ$ਓ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ,ੋ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਕ ਿਹੱ ਸਾ ਹੀ ਵੇਖ,ੋ ਸਮਝਦਾਰ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ| ਤੁਸ" ਹੋਰ ਵੀ ਖਜਾਨ/ ਵੇਖੋਗ|ੇ

70

ਸਮਝਦਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ: ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਸਿਥਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਇਤਹਾਿਸਕ ਜ$
ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਜੋ ਿਕਹਾ
ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਿਵਚ, ਮ- ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਿਸੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹ$? ਕੀ ਕੋਈ ਚੋਣ$ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹ$ ਤ$ ਹੋਰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੋਣ$ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ? ਇਨ9$ ਚੋਣਾ ਤ,
ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਕਨ9$ &ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ |
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨ/ ਜੋ ਪੁੱ ਿਛਆ ਉਸ ਤ, ਵਧ ਕੇ, ਅਸ" ਵੀ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ$, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋ ਕ$ ਦੇ
ਜੀਵਨ$ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਕਥੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹ$?
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਭਾਲਣ ਿਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਨ9$ ਪਸ਼ਨ$
ਦੀ ਤਰ9$:
1. ਜਦ ਮਾਰਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤ, ਕਮਜੋਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਤ$ ਉਹ
ਕਮਜੋਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਹਾਲ$ਿਕ ਉਸੇ ਨ/ ਹੀ ਸੱ ਦਾ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ, ਮਾਰਥਾ ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼
ਲਈ ਦੂਿਜਆਂ &ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਦੀ ਹੈ| ਉਹ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਯਸੂ &ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਦੀ ਹੈ| ਉਹ
ਿਯਸੂ &ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਦੀ ਹੈ| ਉਹ ਿਯਸੂ ਤ, ਮਦਦ ਮੰ ਗਣ ਤ, ਅਸਫਲ ਹੋਈ|
2. ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ''ਪਭ"ੂ ਆਖ ਕੇ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਤਾਓ ਇਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ
ਤਰ9$ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|
3. ਿਯਸੂ ਨ/ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਇਸ ਅਨਾਦਰ ਦਾ &ਤਰ ਗੁੱ ਸੇ ਿਵਚ ਨਹ" ਿਦੱ ਤਾ|
4. ਿਯਸੂ ਨ/ ਬੜੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ|
5. ਮਾਰਥਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ/ ਿਕਹਾ
ਮਿਰਯਮ ਨ/ ਉਹ ਗੱ ਲ ਚੁਣੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ|
6. ਮਾਰਥਾ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਣ ਸੀ|
7. ਮਿਰਯਮ ਨ/ ਿਯਸੂ ਲਈ ਉਹ ਚੁਿਣਆਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ
ਮਿਰਯਮ ਤ, ਿਜਸ ਦੀ ਆਸ ਸੀ|
8. ਿਯਸੂ ਨ/ ਮਿਰਯਮ ਤ, ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਨਹ" ਿਲਆ ਜੋ ਮਿਰਯਮ ਨ/ ਚੁਿਣਆਂ ਸੀ|

ਖ਼ਜ਼ਾਨ; ਦੀ ਭਾਲ 2 - ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ! ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ
ਹੁਣ ਇਨ9$ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ &ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸ" ਵੇਖੇ ਹਨ, ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ| ਇਥੇ ਕੁਝ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ"
ਭਾਲ ਸਕ,ਗ|ੇ
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ਸਭ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਤੁਸ" ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ$ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਜੋ ਤੁਸ" ਲੱਭੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸ" ਇਸ
ਤਰ9$ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੋ: ਕੀ ਅੱ ਜ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ$ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮ- ਜਾਣਦਾ ਹ$ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ$ ਮ- ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ$?
ਇਥੇ ਕੁਝ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਇਨ9$ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਿਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ:
1.

ਆਪਣੇ &ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰ ਮ ਨਾ ਲਓ ਿਕਤੇ ਤੁਸ" ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾ
ਗੁਆ ਬੈਠf ਜੋ ਤੁਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਗੁਜਾਰਨਾ ਹੈ|

2.

ਇਹ ਿਕੰ ਨ/ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਣਾ, ''ਤੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾ ਨਹ"?" ਉਸ ਤ, ਮਦਦ ਲੈ ਣਾ ਅੱ ਛਾ ਹੈ, ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ|

3.

ਜੋ ਅਸ" ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ$ ਉਸ ਤ, ਵਧ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ$, ਤ$ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ &ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਤ$ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ$ ਿਚੰ ਤਾ ਨਹ"
ਕਰਦਾ!

4.
5.

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਹੱ ਲ ਿਕਵB ਹੋਵ?
ੇ
ਜੋ ਅਸ" ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ$ ਉਸ ਤ, ਵਧ ਕੇ ਲ- ਦੇ ਹ$ ਜ$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ

ਹ$ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹ" ਹੈ, ਤ$ ਕੀ ਇਹ ਚੰ ਗਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਮਾ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਈਏ?
6.

ਅਸ" ਿਕੰ ਨ/ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ, ਸਾਡੇ ਪੇਮ ਲਈ ਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਉਸ

ਤਰ9$ ਨਹ" ਹੁੰ ਦੇ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਅਸ" ਸੋਚਦੇ ਹ$ ਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|
7.

ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਜਦ ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹ$, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਿਹਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ| ਿਯਸੂ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ

&ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ|
8.

ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਯਸੂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਿਚੰ ਤਾ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਮਾਰਥਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਹੈ
ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ

ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਦਾ ਹੈ|
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9.

ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਜ$ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਜ$ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ

ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕੰ ਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤ, ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤ$
ਅਸ"

ਉਹ ਚੋਣ ਸਹੀ ਨਹ" ਕੀਤੀ ਹੈ|

10. ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਿਖਰੀ ਿਬਆਨ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ, ਉਹ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਨ/
ਉਹ ਿਹੱ ਸਾ ਚੁਿਣਆਂ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਥਾ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ
ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤ, ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ
ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਮਾਰਥਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੁਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਕਈ
ਵਾਰ ਅਸ" ਸੋਚਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜੋ ਅਸ" ਕਰ ਰਹੇ ਹ$ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ" ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ" ਕਰੀਏ|
11.

ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸ" ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਿਵਚ ਲ- ਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ, ਨਹ"

ਪੁੱ ਛਦੇ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਅਸ" ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਜਹੜੇ
ਬਹੁਤ ਲਾਜਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਬੁਲਾਏ ਹਨ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$!
12. ਿਯਸੂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤ, ਖੋਇਆ
ਨਹ" ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਿਬਆਨ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਿਲਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅੰ ਤਮ ਿਨਆਂ ਿਵਚ, ਿਜਸ ਤਰ9ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ" ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ
ਿਵਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਅਸ" ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ"
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕਰ$ਗੇ ਉਹ ਇਕ ਸਹੀ ਚੋਣ ਨਹ" ਸੀ| ਿਯਸੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਉਸ ਤ, ਿਸੱ ਖਣਾ ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਚੋਣ ਹੈ|
13.

ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਜੋ ਲੋ ਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਅਸ" ਆਤਿਮਕ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ
ਚੁਿਣਏ|
ਹੁਣ ਤੁਸ" ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਿਲਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਸਮਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਵਾਿਪਸ ਕਹਾਣੀ
ਿਵਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਸ਼ਨ$ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਨ9$ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਭਾਲਣ
ਲਈ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨਗੇ| ਅਸ" ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹ$, ਅਸ" STS ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹ$ ਿਕ ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਪਸ਼ਨ$ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਿਜਹੜੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ|
ਆਓ, ਅਸ" ਸਿਮੱ ਿਖਆ ਕਰੀਏ ਿਕ ਤੁਸ" ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸ" ਸਹੀ
ਲੋ ਕ! ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ7ਦੇ ਹੋ...
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ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾ 1:
ਿਤੰ ਨ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ
ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਿਤੰ ਨ ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ ਸਹੀ &ਤਰ ਦੇਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:
1. ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋ|
2. ਤੁਸ" ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏ ਅਤੇ
3. ਤੁਸ" ਸੰ ਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਵੱ ਲ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
ਦੋਬਾਰਾ ਦੱ ਸਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ9$ ਤੁਸ" ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਕ ਸਦੱ ਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ
ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਵB ਿਜਵB ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ|)

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ - ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ7ਦੇ ਹੋ|
ਿਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਓ| ਜਦ ਤੁਸ" ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤ$
ਕਹਾਣੀ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ|

ਦੂਜੀ ਵਾਰ - ਤੁਸ" ਿਕਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਕਹੋ|
ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਗਰੁੱ ਪ ਿਵਚ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਮ$ ਇਸ ਪਕੀਆ ਿਵਚ ਗਰੁੱ ਪ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ| ਜਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਪੇਮ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਰੰ ਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ &ਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਗਰੁੱ ਪ ਵੀ ਉਸ ਪਮ
ੇ ੀ ਿਵਹਾਰ &ਤੇ ਿਧਆਨ
ਦੇਵੇਗਾ| ਇਹ ਪੇਮੀ ਿਵਹਾਰ ਉਨ9$ ਨੂੰ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ
ਹੋਵੇਗਾ|
STS ਦੀ ਇਸ ਪਕੀ ਆ ਦੀ ਇਹ ਿਹੱ ਸਾ ਉਹ ਨਹ" ਹੈ ਿਜਥੇ ਲੋ ਕ! ਤF ਕਹਾਣੀ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ
ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ!ਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਹੈ ਤ! ਉਨ1! ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਦ ਿਵਚ ਉਹ ਸਹੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ|
ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਸਮੇ ਦੀ ਿਕੱ ਲਤ ਹੈ ਤ$ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ
(ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ) ਅਤੇ ਿਸੱ ਧੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ|
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ਤਰੀਕਾ 1: ਇਸ ਤਰ9$ ਆਖੋ, “ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ
ਸੁਣਾਓ|” ਦੋਬਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਮਹੱ ਤਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹgਸਲਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ| ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚ
ਬੋਲਣ ਤ, ਿਝਜਕਦੇ ਹਨ| ਅਕਸਰ ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਹੰ ਦ ਹਨ ਿਜਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ
ਲਈ ਲਗਭਗ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਿਵਚ ਿਨਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ|
ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਵੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ|
ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਿਕਸੇ ਗਰੁੱ ਪ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤ$ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ
ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹ" ਹੈ ਤ$ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ|
ਇਥੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹੋ,
ਪਿਹਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜ$ਚ ਕਰਨ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰ ਨੀ ਸਹੀ ਹੈ| ਤੁਸ" ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਲੋ ਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ" ਦੇਣਗੇ ਿਕਿਕ ਉਹ ਤ$ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਿਵਚ ਿਵਅਸਤ ਹਨ!
ਤਰੀਕਾ 2: ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਿਹਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤ, ਬਾਦ ਕਰੋ| ਲੋ ਕ
ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਣ ਲਈ ਿਨਡਰ ਹੋਣਗੇ ਿਕਿਕ ਉਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਮਲ ਕੇ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਸੁਣਾ ਚੁਕੇ
ਹਨ|
ਪੁੱ ਛੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਦੋਬਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸੇ| ਜੇਕਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਾਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਣ &ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹ" ਿਦੰ ਦੇ, ਤ$ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਿਕ ਉਹ
ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱ ਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱ ਸੇ| ਜੇਕਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਰਮਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹ" ਿਦੰ ਦੇ ਤ$ ਤੁਸ" ਕਹੋ, ''ਬਸ ਓਨੀ
ਹੀ ਸੁਣਾਓ ਿਜੰ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ|" ਮੁਸਕੁਰਾਓ ਅਤੇ ਗਰੁੱ ਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ| ਇਕ ਪਾਸੇ
ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ &ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ|
ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜ$ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨf ਕੋਹੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹ" ਿਦੰ ਦਾ (ਇਥ, ਤਕ ਿਕ ਕਈ
ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰੁਕ ਰੁਕ ਦੇ ਮੌਕਾ ਵੀ
ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ) ਤਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਸ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ| ਤੁਸ" ਕਹੋ, ''ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ| ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ, ਕਈ ਲੋ ਕ ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ, ਇਕ ਅਰੰ ਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
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ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ| ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱ ਸੋ|"
ਇਸ ਤਰ9$ ਕਈ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱ ਸਣਾ ਉਨ9$ ਿਵਚ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ|
(25 ਦੇਸ਼$ ਤ, ਵੀ ਵੱ ਧ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਿਕ, ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਦਾ
ਹੈ| ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹ" ਆਦਾ ਹੈ, ਮ- ਆਪਣੇ &ਤੇ
''ਦੋਸ਼" ਲ- ਦਾ ਹ$ ਅਤੇ ਕਹੋ, ''ਇਸ ਤਰ9$ ਹੈ ਿਕ ਮ- ਸੋਚਦਾ ਹ$ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਿਸੱ ਖਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ9$ ਅਸ" ਇਸ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੌਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹ$|" ਤਦ ਮ- ਉਸ ਦੀ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ9$ ਅਗਵਾਈ ਕਰ$ਗਾ|)
ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਿਮਲ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੋ
ਿਜਸਨ/ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ ਮੁਸਕੁਰਾਓ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਕਹੋ,
''ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਭੂਿਮਕਾ ਨਹ"| ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱ ਲ ਵੀ ਜ$ਦੇ ਹੋ ਤ$ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ"; ਿਕਿਕ ਤੁਸ" ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੀ
ਤ$ ਸੁਿਣਆ ਹੈ| ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ9$ ਅਰੰ ਭ ਕਰੋ...," ਤਦ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਿਹਲਾ
ਵਾਕ ਦੱ ਸੋ|
ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੜ9ੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਤ$ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤ, 10 ਫੁੱ ਟ ਦੂਰ| ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਵਲੰਟੀਅਰ
ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ9ੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਤ$ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ ਹੀ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਿਕ ਗਰੁੱ ਪ ਵੱ ਲ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਵੱ ਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਗਆ ਹੋਣ ਵੱ ਲ ਤੱ ਕਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ
ਗਏ ਤ$ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱ ਕਲਾ, ਲਾਚਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਥ, ਤਕ ਿਕ ਜਦ
ਤੁਸ" ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੜ9ੇ ਹੋ, ਜਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਤ$ ਤੁਸ" ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਵੇ|
ਆਪਣੇ ਿਧਆਨ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ &ਤੇ ਕBਦਰਤ ਕਰੋ| ਇਸ ਸਮੇ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਬਾਤ
ਨਾ ਕਰ,| ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ| ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ9$ ਸੁਣਨ
ਅਤੇ ਸਚੇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ|
ਉਸ ਤ, ਬਾਦ, ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤ$ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ$ ਅਤੇ ਹਾਵ ਭਾਵ
ਤ, ਵਲੰਟੀਅਰ &ਤੇ ਇਹ ਪਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਤੁਸ" ਉਸ ਦੀ ਦੱ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਤ, ਿਕੰ ਨ/ ਪਭਾਿਵਤ
ਹੋ| ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜ$ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਚਨ$ ਨਾਲ ਇਹ
ਿਸੱ ਧ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ|
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ਕਦੀ-ਕਦਾਈ,ਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਯਾਦ ਨਹ" ਰਖੇਗਾ ਜ$ ਅਟਕ
ਅਟਕ ਕੇ ਦੱ ਸੇਗਾ| ਜਦ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ$ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤ, ਉਸ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ
ਨਾ ਕਰਾਓ| ਜੇਕਰ ਗਰੁੱ ਪ, ਇਥ, ਤਕ ਿਕ ਤੁਸ" ਵੀ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰੁਸਤ
ਕਰੋਗੇ ਤ$ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਲਝਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ|
ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱ ਸੀ ਗਈ
ਇਹ ਸੁਣਨਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਨ9$ ਹੀ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨ/ ਕਹਾਣੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਨਹ" ਦੱ ਸੀ ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਵਾਕ$ ਦੇ ਰਾਹ"
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ| ਉਹ ਵਾਕ ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ''ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਲੇ ਰੀ &ਤੇ ਮਾਣ
ਹੈ," ''ਤੁਸ" ਜੋ ਕੋੜ9ੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸੀ," ''ਤੁਸ" ਿਜਸ ਤਰ9$ ਨਾਟਕੀਯ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਦੱ ਿਸਆ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਲੱਿਗਆ," ਜ$ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ
ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਜੇਕਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੁਝ ਗੱ ਲ$ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜ$ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰ ਦਰ ਬਣਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱ ਲ$ ਦੱ ਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੀਆਂ ਗੱ ਲ$ &ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਇੰ ਤਜਾਰ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਨ9$
ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਜਨ9$ ਰਾਹ" ਕਹਾਣੀ ਸੁੰ ਦਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤ$
ਤੁਸ" ਉਸ ਦਾ ਿਜਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ (ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਣਾ ਹੈ) ਿਜਹੜੇ ਜੋੜੇ ਗਏ
ਸ਼ਬਦ ''ਸਵੀਕਾਰ" ਨਹ" ਸਨ, ਤੁਸ" ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਆਨਾਕਾਨੀ &ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰੋਗ|ੇ
ਆਨਾਕਾਨੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ|ਬਾਈਬਲ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾਵਾਦੀ ਦੇ ਿਨਰਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵਚ ਜੋੜਨ ਦੀ STS ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਅਸ" ਇਸ ਤਰ9$ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦੇ
ਨਹ"!) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲਪਣਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤ$ ਜੋ ਉਹ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਵਾਕ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਦਰਅਸਲ, ਤੁਸ" ਇਹ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੂੰ ਬੜੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਤੁਸ" ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਮੁਸਕਾਓ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਖੋ, ''ਤੁਸ" ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਹੋ! ਤੁਸ" ਤ$ ਕੁਝ ਗੱ ਲ$ ਿਜਆਦਾ
ਹੀ ਦੱ ਸ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਮ- ਸੋਚਦਾ ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹ"! ਇਹ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੋਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰ ਮ ਹੈ ਿਕ ਉਹੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਿਵਚ ਹੈ!"
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ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ" ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$
ਜ$ ਬੁਰੀ ਤਰ9$ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ|
ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਲਈ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਲਈ
ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹ" ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ ਕਹਾਣੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਿਸੱ ਖ ਕੇ ਿਫਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਹੋਣਗੇ| ਅਸ" ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਾਹ" ਿਸਲਿਸਲੇ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਣ
ਸਮਰਥਨ ਨਹ" ਕਰਦੇ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਿਸੱ ਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵB| ਿਕਿਕ
ਸਰੋਿਤਆਂ ਨ/ ਅਿਜਹੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਪਿਹਲਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗਲਤੀਆਂ
ਕਰੇਗਾ ਹੀ| ਤਦ ਿਜੰ ਨ/ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਓਨੀ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਬਣ ਜ$ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਲੋ ਕ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਗੇ!
ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਿਸਲਿਸਲੇ ਵਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਾਹ" ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਤ$ ਲੋ ਕ$ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਆਤਮਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠAਗੇ| ਿਫਰ ਤ$ ਿਸਰਫ ਿਨਡਰ ਲੋ ਕ
ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹgਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕ ਿਪੱ ਛੇ ਿਝਜਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
&ਚੀ ਬੋਲ ਕੇ &ਤਰ ਨਹ" ਦੇਣਗੇ ਿਕਿਕ ਉਨ9$ ਿਵਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ
ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ|
ਭਾਵB ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱ ਸੇਗਾ, ਅਸ" ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਨਹ" ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਰਾਹ" ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ
ਕਹਾਣੀ ਿਸਖਾਵB ਭਾਵB ਿਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਿਸੱ ਖਣ ਦਾ ਕੋਈ
ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹ" ਹੋ ਸਕਦਾ! ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਾਰਾਕੇ ਕਹਾਣੀ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਕੋਈ
ਮਜ਼ਾ ਨਹ" ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਊ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ|
STS ਦੀ ਪਕੀਆ ਿਵਚ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿਸਖਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹ" ਹੈ| ਪਰ
ਇਸ ਸਮB, ਅਸ" ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਲੋ ਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ,
ਇਸ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ9$ ਨ/ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ|
STS ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਤਨ ਕਰਨ ਤ, ਬਾਦ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ &ਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$
ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਹੋ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹ ਵਾਿਜਬ ਸਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸ" ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ
'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਅਸ" ਇਸ ਨੂੰ ''ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ"
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$| ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਅਗਲੇ ਅਿਧਆਏ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾ|
STS ਪਕੀਆ ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ
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ਦੋ ਤਰੀਕੀਆਂ ਿਵਚ ਹੈ| ਦੁਬਾਰਾ ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਰਾਹ" ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਮਨ$
ਿਵਚ ਆਦਾ ਹੈ| ਅਤੇ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਜਦ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਨਰੀਖਣ ਪਸ਼ਨ
ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਨ$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਜ$ਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱ ਛਣਗੇ| ਇਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਿਹੱ ਸਾ ਬਾ ਿਹੱ ਸਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਿਸੱ ਖਣਗੇ
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਿਮਲੇ ਗੀ|
ਅਕਸਰ, ਅਸ" ਜਦ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜ$ਦੇ ਹ$, ਤ$ ਉਥ, ਦੇ
ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜ$ਦ ਅਤੇ ਚੁੱ ਪਚਪੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦੇ, ''ਅਸ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਰਾਸ ਨਹ"
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਿਕਿਕ ਇਹ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਨਹ" ਦੇਣਗੇ|" ਜਦ ਇਸ ਤਰ9$
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸ" ਆਗੂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$, ''ਧੰ ਨਵਾਦ, ਅਸ" ਵੇਖ$ਗੇ ਿਕ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ|"
ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਹਰੇਕ ਥ$ &ਤੇ (ਪਰ ਲੋ ਕਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ) ਲੋ ਕ$ ਨ/
ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ
ਿਲਆ| &ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ9$ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਿਸਥਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚੀ ਅਤੇ STS
ਦੀ ਪਕੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ|
ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕ$ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਸ਼ਨ ਦੇ &ਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਰੱ ਕੀ
ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਲਾਦੇ ਹਨ| ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮਸੀਹੀ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਮਹੌਲ ਿਵਚ &ਚਾ ਨਹ" ਬੋਲਣਾ, ਜਦਿਕ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ ਡਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਭ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ| ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ" ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ9$ ਦੇ
ਆਤਿਮਕ ਿਵਚਾਰ$ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱ ਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਦਰਅਸਲ, ਅਸ" ਿਪਛਲੇ ਸਮB ਿਵਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁਕੇ ਹ$ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਰਹੇ ਿਕ ਉਹ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ
ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਜ$ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵB ਸੁਝਾਵ ਦੱ ਸਣ| ਅਸ" ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉਧੜਨ ਨੂੰ
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$!
ਹਾਲਾਤ ਉਧੜਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ
STS ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ &ਤੇ, ਇਕ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਨ/ ਿਕਹਾ, ''ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੰ ੂ 40 ਸਾਲ ਪਿਹਲ$ ਲੋ ੜ ਸੀ| ਅਸ" ਚੀਨਵਾਸੀ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ
ਨਹ" ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ| ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨਾ ਹੈ| ਇਹ ਤ$ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਹੈ| ਅਸ" ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ|"
ਨ/ਪਾਲ ਿਵਚ ਇਕ ਪBਡੂ ਅਨਪੜ9 ਨ/ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਮਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ &ਚੀ ਬੋਲ
ਕੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਿਦੱ ਤੇ| ਪਰ ਿਜਵB ਿਜਵB ਉਨ9$ ਦੇ &ਤਰ$ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਿਮਿਲਆ ਉਹ ਹੋਰ
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ਵੀ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ| ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ
ਗਏ| ਇਕ ਅਨਪੜ9 ਿਵਅਕਤੀ ਨ/ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਸ$ਝੇ ਕੀਤੇ, ''ਮ- ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹ" ਸੀ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ9$ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱ ਲ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪੜ9 ਨਹ" ਸਕਦੇ ਹਨ|"
ਥਾਈਲ- ਡ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਇਕ ਥਾਈ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨ/ ਦੱ ਿਸਆ,
''ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤ$ ਔਰਤ$ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ| ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿਦਨ ਲੱਗੇ
ਿਕ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਾ
ਮੁੱ ਲ ਹੈ| ਉਸ ਤ, ਬਾਦ, ਅਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ &ਤਰ ਦੇਣ ਤ, ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ!"

ਤੀਜੀ ਵਾਰ - ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ" ਅਗੁਵਾਈ ਕਰੋ|
ਤੁਸ" ਪਿਹਲ$ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ| ਿਫਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨ/ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ| ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ
ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲਣ|
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਿਝਜਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਿਜਸ ਤਰ9$ ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤ$
ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪਿਰੱ ਿਖਆ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਿਕ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਿਕੰ ਨੀ ਯਾਦ ਹੈ|
ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ &ਤੇ ਆਸਾ ਭਰੀ ਨਜਰ ਰੱ ਖੋ ਿਜਵB ਿਕ ਤੁਸ" ਆਸ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇਗਾ| ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ| ਿਕਿਕ ਕੁਝ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਦੀ ਆਮ ਜ$ਚ ਨਹ" ਹੈ, ਇਹ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ
ਸੁਣਾ ਸਕਣ|
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ9$ ਅਰੰ ਭ ਕਰੋ ਿਜਵB ਿਕ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਵਾਕ
ਜ$ ਸ਼ਬਦ$ ਦੇ ਇਲਾਵਾ (ਜ$ ਿਕ ਕੋਈ ਨਵ$ ਿਵਚਾਰ) ਤੁਸ" ਿਝਜਕਦੇ ਹੋਏ ਅਰੰ ਭ ਕਰੋ| ਸੁਣਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱ ਡੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਜ$ ਸ਼ਬਦ$ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਦਓ|
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ| ਤੁਸ" ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਿਵਚ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮ....ਤਦ ਤੁਸ" ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਰੁਕੋ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰ9$ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਆਸ
ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇੰ ਤਜਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਖਾਲੀ ਥ$ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣ| ਉਨ9$ ਦੇ
''ਮਾਰਥਾ" ਕਿਹਣ ਤ, ਬਾਦ ਤੁਸ" ਕਹੋ ''ਠੀਕ ਹੈ" ਜ$ ''ਬਹੁਤ ਅੱ ਛੇ" ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ|
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ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਗਣਤੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਬੜੀ ਔਖ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ| ਉਨ9$ ਨੂੰ
ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ" ਉਨ9$ ਤ, ਅਕਸਰ ਨਾਮ ਨਹ" ਪੁੱ ਛਦੇ|
ਿਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਕਦ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਵੇ ਿਦਮਾਗ ਲੜਾਉਣਾ
ਪ-ਦਾ ਹੈ| ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਮਾਰਥਾ, ਮਰੀਯਮ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਹੋਰ$ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰੋਤੇ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱ ਖ ਸਕਣਗੇ| ਇਸ ਿਵਚ
ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤ, ਕਰੋ| ਉਨ9$ ਤ, ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੋ ਿਜਹੜੇ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਨਡਰ ਹੋਣ
ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ| ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਖੁਲ9 ਕੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ|
ਪੁੱ ਛੋ, ਤ$ ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ? ਉਨ9$ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤ, ਬਾਦ ''ਮਾਰਥਾ ਨ/
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ," ਤੁਸ" ਕਹੋ ''ਬਹੁਤ ਅੱ ਛੇ".
ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਹੀ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ
ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ9$ ਕਹੇਗਾ, ''ਮਰਥਾ ਦੀ ਇਕ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ|
ਇਹ ਕੌ ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸ" ਕੀ ਦੱ ਿਸਆ ਸੀ? ਜਦ ਉਹ &ਤਰ ਦੇਣ, ''ਮਿਰਯਮ
ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨ" ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ|"
ਤ$ ਤਸ" ਕਹੋ, ''ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ"
ਿਫਰ ਕਹੋ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜ$ ਉਸ ਨ/ ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਸੀ?
ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਵੱ ਲੋ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਅੱ ਗੇ ਵਧੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ
ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਭੁੱ ਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ, ਖਾਲੀ ਥ$ ਛੱ ਡ ਛੱ ਡ ਕੇ ਚੱ ਲੇ ਿਕ
ਉਹ ਖਾਲੀ ਥ$ ਨੂੰ ਭਰਨ ਜ$ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲਾ ਿਹੱ ਸਾ ਦੱ ਸੋ ਤ$ ਿਕ ਸਾਰੇ
ਗਰੁੱ ਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ|
ਜੇਕਰ ਹੁਣ, (ਜ$ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇ), ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕਣ ਤ, ਬਾਦ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱ ਸਾ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਦਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਕੇ &ਤਰ ਦੱ ਸੋ, ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਿਦਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਾਕ ਜ$ ਿਵਚਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ|
ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਨ$ ਿਵਚ ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ$ ਨੂੰ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸ" ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਨ$ ਿਵਚ ਉਹ ਮੁੱ ਖ ਸ਼ੁਬਦ ਹੋਣ,
ਿਕਿਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ9$ ਲਈ ਇਕ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ &ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱ ਲ ਨਾ
ਰਿਹ ਜਾਵੇ|
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ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ! ਤF ਿਬਨ!: ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਜਵB ਹੀ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ
ਤੁਸ" ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ''ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਕੀ ਿਕਹਾ?" ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ,
''ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਿਕਹਾ, 'ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਿਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ|' " ਇਹ ਤ$ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ
ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਇਹ ਿਕਹਾ ''ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਕਿਹ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ," ਇਸ ਤਰ9$ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ
ਨ/ ਸਹੀ &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ| ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਪਿਹਲ$ ਿਕਹਾ, ''ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਕਿਹ ਿਕ ਮੇਰੀ ਮਦਦ
ਕਰੇ," ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਿਕਹਾ ਸੀ, ''ਪਭੂ ਤੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾ ਨਹ" ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਨ/ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ
ਇਕੱ ਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ|" ਇਸ ਤਰ9$ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਵਚ ਸਧਾਰਨ
ਹੀ ਰਹੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਜਾਣ ਿਦਓ|
ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ! ਦੇ ਨਾਲ| ਤੁਸ" ਿਜਹੜੇ &ਤਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਉਸ ਿਵਚ ਉਨ9$ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ,
ਤੁਸ" ਉਹ ਪਸ਼ਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ| ਇਸ ਦੀ ਇਕ
ਿਮਸਾਲ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੋਵੇਗੀ: ''ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ?" ਸ਼ਬਦ ''ਿਕਹਾ" ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਨ
ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸ" ਬੜੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰੋ ਇਹ
ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ|
ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ &ਤਰ ਲੱਭਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਿਜਹੜੇ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ
ਖੁਲ9 ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਹੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ9$ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਿਵਚ &ਤਰ ਦੇਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ &ਤਰ ਸਹੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵ|ੇ
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅਿਭਅਸ ਕਰੋ| ''ਹੁਣ ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ; ਉਸ
ਨ/ ਿਕਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ?" ਉਹ ਕਿਹਣਗੇ, ''ਸੁਆਮੀ" ਜ$ ''ਪਭ"ੂ ਜੇਕਰ ਉਹ
&ਤਰ ''ਪਭ"ੂ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਸ" ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ''ਸੁਆਮੀ", ਤੁਸ"
ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ''ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਭੂ ਿਕਹਾ|" ਭਾਵB ਿਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ
&ਤਰ''ਸੁਆਮੀ" ਸਹੀ ਤਰ9$ ਠੀਕ ਨਹ" ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸਹੀ ਸ"| ਤੁਸ" ਉਤਸ਼ਾਹ
ਨਾਲ &ਤਰ ਿਦਓ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇ ਬੜੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਸਹੀ &ਤਰ ਵੀ ਦੱ ਸੋ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਸਹੀ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ|
ਿਜਵB ਿਜਵB ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਤ, ਅੰ ਤ ਵੱ ਲ ਜ$ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ" ਇਸ ਤਰ9$ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਿਕਸ ਨ/ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ? ਮਿਰਯਮ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਰਥਾ
ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਦ ਇਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਖੜ9ੀ ਹੋ ਜ$ਦੀ ਹੈ| ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਿਦਓ| ਜਦ
ਮਾਰਥਾ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤ$ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ? ਤਦ ਮਾਰਥਾ ਨ/
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ? ਮਾਰਥਾ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ? ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ
ਿਯਸੂ ਨ/ ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ9$ ਿਯਸੂ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ
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ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜਣਗੇ, ਠੀਕ? ਨਹ" ਤੁਸ" ਠੀਕ ਹੋ| ਤਦ ਿਯਸੂ ਨ/ ਮਿਰਯਮ ਬਾਰੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ?
ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱ ਿਸਆ ਸੀ ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ| ਜੇਕਰ
ਨਾਸਮਝੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ
ਕਰਨਗੇ| ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰ ਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ|
ਇਸ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਵਿਲਆਂ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ|
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਾਨ ਪਸ਼ਨ (ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਨ) ਸੁਣਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਦੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ| ਜਦ ਲੋ ਕ ਇਨ9$ ਅਸਾਨ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਉਹ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ STS ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ
ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ| ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ, ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਦੀ ਭਾਲ
&ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ|
ਕੀ ਤੁਸ" ਿਤਆਰ ਹੋ? ਆਓ ਅਸ" ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁੱ ਨਰ ਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ
ਕਰੀਏ|
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ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾ 2: ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ! ਦਾ
ਿਵਚਾਰ ਵਟ!ਦਰਾ
ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ| ਤੁਸ" ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਜਾਨ/ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਜਦ ਅਸ" ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ$
ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ| ਇਕ ਿਹੱ ਸਾ ਜ$ ਪੂਰਾ ਿਹੱ ਸਾ, ਇਹ ਖੋਜ$ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
ਿਸਖਾਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ| ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹ" ਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਜਾਨ/ ਲੱਭੇ ਜਾ
ਸਕਣਗੇ ਿਜਵB ਿਜਵB ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ &ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਅਤੇ
ਅਰਥ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਹੇਠ$ ਿਦੱ ਤੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ ਨਮੂਨ/ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਜਾਨ/ ਲੱਭਣ ਿਵਚ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਿਜਵB ਿਕ
ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਰੀਯਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਿਜਹੜੀ ਸੰ ਸਾਰ ਭਰ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਲੱਭੇ ਗਏ| ਅੱ ਗੇ ਿਧਆਨ ਇਹ ਿਦਓ ਿਕ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਿਨਰੀਖਣ
&ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵB ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਓ ਿਵਚ ਿਫੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਿਗਆ|
[ਇਨ9$ ਿਨਰੀਖਣ$ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਜੋ ਇਟੈਿਲਕ ਿਵਚ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਗਰੁੱ ਪ ਤ, ਪੁੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਟੈਿਲਕ ਿਵਚ ਨਹ" ਹਨ ਉਹ ਗਰੁੱ ਪ
ਲਈ ਸੰ ਭਾਿਵਤ &ਤਰ ਜ$ ਖਜਾਨ/ ਹਨ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਗਰੁੱ ਪ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਜਹੜੇ
ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਰਾਹ" ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱ ਪ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਕ
ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਦੇ ਰਾਹ" ਗਰੁੱ ਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਨ|]
1.ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ | ਮ- ਠੀਕ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹ$?[&ਤਰ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਹੁਣ ਮ- ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹ$! ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਤਕਾਰ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ
ਹੈ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਕੀ ਿਮਹਮਾਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚੰ ਗਾ ਕੰ ਮ
ਹੈ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਤ$ ਿਫਰ, ਮੈਨੰ ੂ ਜੋ ਗੱ ਲ ਉਤਸੁਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ

ਹੈ| ਿਯਸੂ ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ ਪਸੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਪਸੰਸਾ ਨਹ" ਕਰਦਾ ਹੈ|
2.ਜੇਕਰ ਅਸ" ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਿਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ
ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਸਟਡੀ ਕਰਨਾ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕੌ ਣ ਪਕਾਦਾ ਹੈ
ਜਨਾਬ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਜਨਾਬ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਿਮਹਮਾਨ ਆਉਣ ਅਤੇ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਭੇਜੋ ਜਦ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟਡੀ
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਦ ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ
ਿਸਖਾਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹਲਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਤ$ ਿਫਰ ਿਯਸੂ
ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ ਿਕ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨਾਲ ਨਹ"?
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ਅਸ" ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਚਆਈ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇੰ ਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤ,
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਅਸ" ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨ/ ਘਰ ਿਵਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰੋ]ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਿਵਖਾ ਸਕੇ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਨੁੱਖ ਸੀ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੱ ਸਣ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ
ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ''ਪਭ"ੂ ਕਿਹਕੇ ਬੁਲਾਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਯਮ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ
ਸੀ ਜ$ ਜਦ ਮਾਰਥਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਉਸ ਨ/ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ
ਆਦਮੀ ਜਾਿਣਆਂ| ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਿਚਤ &ਤਰ ਹਨ|
ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਭੈਣ ਮਿਰਯਮ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨ" ਬੈਠੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ| ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ''ਚਰਨੀ ਬੈਠਣ" ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?
[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਿਕਸੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਬੈਠਣਾ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ|
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ|
1.

ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]''ਪਭ"ੂ ਦਾ ਕੀ
ਅਰਥ ਹੈ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਇਕ ਵਾਰੀ ਿਫਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮਾਰਥਾ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰੇਸ਼ਠ ਿਦਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ|ੇ ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ,
''ਉਹ ਪਭੂ ਹੈ," ਪਰ ਉਹ ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹ"
ਹੈ| ਤੁਸ" ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਿਕਸ ਤਰ9$
ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਆਪਸ ਿਵਚ ਮੇਲ ਨਹ" ਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਤੁਸ" ਉਹ ਕਹਾਣੀ

ਦੇ ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਾਰਥਾ &ਤੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱ ਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰ
ਰਹੀ ਸੀ| ਕੀ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਾ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਿਕੰ ਨਾ ਵੱ ਡਾ ਭੋਜਨ
ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਭੋਜਨ ਬਣਾ
ਰਹੀ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਿਮਹਮਾਨ$ ਨੂੰ ਬਸ ਚਾਹ ਿਬਸਕੁਟ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ$ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱ ਡਾ
ਖਾਣਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਿਕਸ ਦਾ ਸੀ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
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ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮਾਰਥਾ ਸੋਚਦੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਅਣਮੁੱ ਿਲਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵ$ ਹਨ,
ਕੀ ਇਹ ਅਨAਖੀ ਗੱ ਲ ਨਹ" ਿਕ ਉਸ ਨ/ ਸਮਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੱ ਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ
ਕੀਤੀ? ਤੁਸ" ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ
ਮਾਰਥਾ ਿਯਸੂ ਅੱ ਗੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰ ਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ
ਉਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨ/ ਇਸ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆਂ! ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਣ ਿਵਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੀ?
[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
ਇਕ ਹੋਰ ਪਸ਼ਨ ਹੈ| ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਯਥਾਰਥ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਤ, ਕੀ ਪੁੱ ਛਦੀ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰੋ]ਉਹ ਿਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ? (''ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾ ਨਹ"") ਿਯਸੂ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੇ ਹੱ ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸ" ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ''ਿਯਸੂ, ਤੁਸ" ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਆਖ
ਿਕ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ!" [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਹੁਣ ਮਾਰਥਾ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਵਹਾਰ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਿਯਸੂ ਿਜਵB ਪਭੂ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਤੁਸ" ਠੀਕ ਹੋ| ਉਹ ਇਸ
ਤਰ9$ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਵB ਿਕ ਉੁਹ ਿਯਸੂ &ਤੇ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨੌਕਰ!
ਮਾਰਥਾ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਬੁੱ ਧ ਨੂੰ ਪਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
2.

ਿਜਸ ਤਰ9$ ਅਸ" ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹ$, ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਨ/ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਕੀ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੁਸ" ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ/
ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਤਾਿੜਆ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ? ਿਯਸੂ ਨ/ ਿਫਰ ਇਕੋ ਹੀ ਗੱ ਲ
ਆਖੀ, ਉਹ ਿਕਹੜੀ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]

3.

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਹ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰ ਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਹ$| ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਿਯਸੂ! ਮਾਰਥਾ ਉਨ9$ &ਤੇ
ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦੋਸ਼ ਲਾਦੀ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਮਾਰਥਾ ਇਸ ਤਰ9$ ਕਿਹ ਸਕਦੀ
ਸੀ ''ਿਯਸੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਨਹ" ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਨ/ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਲਾ
ਹੀ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ| ਪਰ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਇਹ ਬੁਲਾਵਾ ਿਕਸ ਨ/ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ?[&ਤਰ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਵੱ ਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਸ ਦੀ ਸੀ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ" ਿਲਆ ਿਗਆ ਇਸ ਭਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰ
ਕੋਣ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਮਾਰਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਲਈ
ਿਜੰ ਮੇਦਾਰ ਨਹ" ਠਿਹਰਾਦੀ|
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ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਨਾ ਿਸਰਫ ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਤ, ਿਸੱ ਖਣ
ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਿਜਸ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਖੜ9ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਿਕਸ
ਤਰ9$ ਹੱ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵਚ ਪੈ ਜਾਵੇ? [&ਤਰ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਹ$| ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਤ, ਜਾਣਾ ਸੀ| ਤੁਸ" ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਹੱ ਲ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
ਮਾਰਥਾ ਿਯਸੂ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦਾ ਆਦਰ ਪਗਟਾਦੀ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਥਾ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਦਰ ਹੈ| ਪਿਹਲ$ ਉਹ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਨਹ" ਹੈ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ9$ ਗੱ ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਵB ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਸ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵ!ੇ
4.

ਿਯਸੂ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ &ਤਰ ਦੇ ਿਵਚ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਪਗਟਾਦਾ ਹੈ? [&ਤਰ

ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਬੜੀ ਿਦਲਚਸਪ ਗੱ ਲ ਹੈ| ਿਯਸੂ ਹੋਰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜਾਮ$
ਦਾ &ਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹ" ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਲੋ ਕ$ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਮ- ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹ$| ਿਯਸੂ ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਿਵਹਾਰ &ਤੇ
ਗੁੱ ਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ9$ ਉਨ9$ ਨ/ ਨਹ" ਕੀਤਾ| ਉਹ ਿਕਸ ਲਿਹਜੇ ਿਵਚ ਮਾਰਥਾ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਬਆਨ ਕਰੋ| [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਉਸ ਨ/ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਬੜੀ
ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਨਾਲ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਚੋਣ ਿਬਹਤਰ ਚੋਣ ਹੈ|
ਹੋਰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਅਨਾਦਰ ਦਰਸ਼ਾਈਆ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਿਯਸੂ
ਇਕ ਆਦਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸੀ| ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਨਾ ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਹੀ ਕਰ
ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਮB ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ!
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ" ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਿਫਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹ" ਦਰਸ਼ਾਇਆ! ਕੀ ਿਯਸੂ
ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ &ਤਰ ਦੇਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੰ ਕਾਰ ਜ$ ਦੀਨਤਾ ਪਗਟਾਈ? ਆਪਣੇ &ਤਰ ਿਦਓ|
[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
ਿਯਸੂ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸ" ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਜ$ ਨਹ"?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਹ$| ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਪਤੀ ਿਕਰਪਾ ਦਰਸ਼ਾਈ ਜਦ
ਉਸ ਨ/ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ| ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ ਵਾਰੀ ਨਹ" ਸਗ, ਦੋ ਵਾਰੀ
ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ!
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ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਥਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰ
ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵ$ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਜ$ ਇਸ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ
ਸੀ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ$
ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ|
ਕੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸ਼ਾਏ ਿਕ ਕੀ ਮਾਰਥਾ ਕੋਲ ਰਸੋਈ
ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਿਹਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣ ਸੀ ਜ$ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਬੈਠ ਕੇ
ਿਸੱ ਖਦੀ|[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਹ$ ਤੁਸ" ਠੀਕ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋ| ਿਯਸੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਮਾਰਥਾ ਕੋਲ ਇਕ ਚੋਣ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ''ਮਿਰਯਮ ਨ/ ਉਹ ਿਹੱ ਸਾ ਚੁਿਣਆਂ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ &ਤਮ ਹੈ|" ਿਯਸੂ ਦੇ ਉਨ9$ ਸ਼ਬਦ$ ਦੇ ਰਾਹ" ਅਸ" ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਨ/
ਚੁਿਣਆਂ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚੁਿਣਆਂ|
ਿਯਸੂ ਨ/ ਿਕਹਾ, ''ਮਾਰਥਾ ਮਾਰਥਾ| ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱ ਲ$ ਦੀ ਿਚੰ ਤਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ
ਘਬਰਾਦੀ ਹੈ| ਮਿਰਯਮ ਨ/ ਉਹ ਿਹੱ ਸਾ ਚੁਿਣਆਂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|" ਿਯਸੂ ਇਥੇ
ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਚੋਣ
ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਮਿਰਯਮ ਨ/ ਉਹ
ਿਹੱ ਸਾ ਚੁਿਣਆਂ ਿਜਹੜਾ ਜ਼ਰੁਰੀ ਸੀ|
ਕੀ ਮਾਰਥਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਿਯਸੂ ਸੋਚਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਚੁਿਣਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਕੀ
ਭੋਜਣ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ" ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਿਜਸ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਸਿਤਕਾਰ &ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਸ
ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਮਿਰਯਮ ਨ/ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਕਿਠਨ
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਜ$ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਲਈ ਿਕਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੋਣਾ ਸੀ?
[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਹ$| ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ$|
4.

ਅਸ" ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰ ਹੇਠ$

ਦੱ ਬੀ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੇਿਖਆ| ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਸੋਚ|ੋ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰ ਭਾਲ ਸਕਦੀ ਸੀ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋਣਗੇ| ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਗੱ ਲ$ ਸੋਚ ਸਕਣ ਜੋ ਮਾਰਥਾ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਨ/ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ|
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ਮਾਰਥਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਸਰੋਤ ਿਕਹੜੇ ਸੀ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਮਾਰਥਾ
ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਅਕਸਰ
ਅਸ" ਜਦ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ$,
ਸਭ ਤ, ਅਖੀਰਲੀ ਸਲਾਹ ਜੋ ਲੋ ਕ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਸੀ, ''ਹੇ ਪਭੂ ਇੰ ਨਾ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱ ਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ" ਹੈ| ਮੈ ਕੀ ਕਰ$?"
ਕੀ ਮਾਰਥਾ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਨਹ" ਗਈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰ ਗੀ ਿਕਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਦੀ ਸੀ? [&ਤਰ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਤੁਸ" ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦਰਸ਼ਾਓਗੇ?[&ਤਰ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਉਸ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋ|
5.

ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਰੀਯਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋ| ਕੀ ਉਹ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ ਜ$
ਵੱ ਖਰੇ ਹਨ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਿਕਹੜੀ ਨਾਰੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ
ਉਸ ਤ, ਦੂਰ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਿਕਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨ/ ਮਹੱ ਤਤਾ ਿਦੱ ਤੀ?
[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਿਵਖਾ ਸਕੇਗਾ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]

ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨ/ ਲੱਿਭਆ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਿਯਸੂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਿਯਸੂ ਤF ਕੁਝ ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ| ਿਯਸੂ ਸਮਝਾਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਾਰਥਾ
ਜੋ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਸਮB ਉਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ" ਸੀ| ਇਸ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੇ
ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ9 ਸਕਦਾ ਹੈ!

ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ1! ਪਗਟ ਕਰਨਗੇ
ਇਸ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਿਕ ਤੁਸ" ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ" ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ$ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਉਹ ਲੋ ਕ$
ਨੂੰ ਅਨAਖੇ ਿਨਰੀਖਣ ਲੱਭਣ ਿਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਿਜਸ ਤੁਸ" ਲੱਭੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ
ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮਾਸਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹ" ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਸਰੋਤੇ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ| ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਦੇ ਅਵਾਜ਼, ਹਾਵ ਭਾਵ, ਸਰੀਰਕ
ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ ਪੁੱ ਛਣ ਰਾਹ", ਇਹ ਿਭੰ ਨ ਿਭੰ ਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਿਜਵB ਿਕ ਸਖਤ ਸਕੁਲ ਮਾਸਟਰ, ਿਮਹਰਬਾਨ ਪੋਫਸ
ੈ ਰ ਜ$ ਇਕ ਹਮਰਾਹੀ|
ਸਖਤ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ STS ਨਾਲ ਨਹ" ਿਫੱ ਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਸਖਤਾਈ
89

ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਦੀ ਹੈ ਿਕ, ''ਇਕੋ ਹੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਗਲਤ ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ, ਤ$ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜਤੀ ਹੋਵੇਗੀ|" ਇਸ ਲਈ ਲੋ ਕ
ਚੁੱ ਪ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹ" ਿਦੰ ਦੇ| ਿਕਿਕ STS ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਕਿਰਆ, ਅਸ"
ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਹ" ਿਦੱ ਤੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਚ, ਗਿਹਰੇ ਆਤਿਮਕ ਿਗਆਨ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰਨ, ਅਸ" ਇਕ ਸਖਤ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਤਰ9$ ਕੰ ਮ ਨਹ" ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$!
ਿਮਹਰਬਾਨ ਪੋਫਸ
ੈ ਰ ਿਕਰਪਾਲੂ ਅਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾਦਾ ਹੈ| ਪਰ, ਪੋਫੈਸਰ ਦੇ ਰਾਹ" ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ
ਸਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਹੀ &ਤਰ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਜਾਿਣਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਸਿਹਭਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ''ਮ- ਿਗਆਨ ਦੇ
ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ &ਤੇ ਖੜ9ਾ ਹ$| ਕੀ ਤੁਸ" ਇੰ ਨ/ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ" ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ
ਉਸ ਚੋਟੀ &ਤੇ ਚੜ9 ਜਾਓ ਿਕ ਤੁਸ" ਿਗਆਨ ਪਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਮ- ਪਿਹਲ$ ਹੀ
ਪਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹ$?"
ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲ- ਦੇ ਹਨ| ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਵੇਖ,ੋ ਤ$ ਤਸ" ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ ਥੋੜੀ ਿਗਣਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਭਾਗੀ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਤੇਜ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ| ਥੋੜੇ ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ
ਵਾਚਕ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਿਕਿਕ ਉਨ9$ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਭੀੜ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਇਕ ਅਨੰਦ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਾਕੀ ਭੀੜ ਤ, ਵੱ ਧ ਿਗਆਨ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ|
ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਚੰ ਗੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਨ9$ ਨ/ ਗਰੁੱ ਪ ਦੇ ਬਾਕੀ
ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹ" ਸੋਿਚਆ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ" ਹੋਏ|
ਇਹ ਿਜਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਨਹ" ਸਮਝਣਗੇ|
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਿਥੜਕਵB ਜ$ ਅਿਨਸ਼ਚਤ ਰਿਹਣਗੇ| ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹ"
ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਉਤ$ਹ ਚੜ9 ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਹਮਰਾਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਬੜੀ ਹੁਿਸ਼ਆਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਮਲ ਕੇ ਪਹਾੜੀ &ਤੇ ਚੜ9 ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਮਲ ਕੇ ਉਹ ਿਗਆਨ
ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|
ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਰਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹਮਰਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਣਾ
ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਲਈ ਚੁਣੋਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ, ਇਹ ਭੂਿਮਕਾ ਵੀ
ਸਭ ਲਈ ਚਹੇਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਿਵਚ ਘੁਮੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ
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ਵਾਚਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ|
ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਕ ਸਿਹਭਾਗੀ ਨ/ ਹਮਰਾਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਦੇ
ਮਹੱ ਤਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ| ਇਸ ਮਿਹਲਾ ਨ/ ਿਕਹਾ, ''ਮੈਨੰ ੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਪਸੰ ਦ ਹੈ| ਇਸ ਮੈਨੰ ੂ ਸੋਚਣ &ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਸ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਚੰ ਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ?"
ਮੁਸਕੁਰਾਦੇ ਹੋਏ ਮ- ਪੁੱ ਿਛਆ, ''ਕੀ?"
''ਇਹ ਉਹ ਸਮਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ &ਤਰ$ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ" ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸ" ਸਾਨੂੰ &ਤਰ
ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਾ ਿਦੱ ਤਾ|"
''ਅੱ ਛਾ! ਮ- ਦੱ ਿਸਆ| ਇਹ ਤ$ ਠੀਕ ਹੈ| ਮ- ਤ$ ਉਹੀ ਨਮੂਨਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ STS
ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮ- ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਸੁਣਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹ$, ਇਸ
ਲਈ ਜਦ ਮ- ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇ, ਮ- ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ &ਤਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ| ਪਰ ਮ- ਤੁਹਾਨੂੰ &ਤਰ ਲੱਭਣ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮ- ਚੁੱ ਪ ਰਹੀ|"
ਉਸ ਨ/ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਹਲਾਇਆ| ''ਉਹ ਤ$ ਮ- ਜਾਣਦੀ ਹ$, ਪਰ ਮ- ਤ$ ਉਨ9$ ਸਥਾਨ$ ਬਾਰੇ
ਕਿਹ ਰਹੀ ਹ$ ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਦੇ &ਤਰ ਨਹ" ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸ" ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਾ ਿਦੱ ਤਾ|
ਮ- ਤ$ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੀ ਹ$ ਿਕ ਤੁਸ" ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹ" ਡਰੇ ਿਕ ਤੁਸ" ਕੁਝ ਨਹ"
ਜਾਣਦੇ|"
ਹ$? ਮ- ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਸੋਿਚਆ| ਮ- ਮੇਰਾ ਕੰ ਮ ਦਰ ਿਦੱ ਤਾ| ਹੁਣ ਉਸ &ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੀ
ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹ" ਮ- ਤ$ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਜਸਦੀ ਮ- ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਗਰੁੱ ਪ ਨ/ ਜਾਣ ਿਲਆ| ਉਸ ਨ/ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਨ/ ਬੜੇ ਖੁਲੇ 9 ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਹੱ ਸਾ
ਿਲਆ| ਉਨ9$ ਨ/ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਖੁਲ9 ਗਈਆਂ|
ਅਸ" ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਹੀ ਇਕੱ ਠ/ ਪਹਾੜ &ਤੇ ਚੜ9|ੇ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਜਦ, ਵੀ ਮ- ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ
ਪਛਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਹਭਾਗੀ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$ ਦੀ ਖੋਜ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵB ਸਨ| ਮ- ਉਨ9$ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆਂ ਨਹ" ਸੀ| ਉਹ ਨਵB ਮੇਰੇ
ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਸੀ| ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਜਾਨ/ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਹੀ ਲੱਭੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨ/ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ
ਸਨ| STS ਸਭਾ ਨਾ ਿਸਰਫ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ
ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਸ$ਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਨ9$ ਨ/ ਸਮਝੇ
ਹਨ|
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ਹਮ ਰਾਹੀ ਿਕਸ ਤਰ1! ਬਣਨਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿਹਭਾਗੀ ਜ$ ਤ$ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜ$ ਿਨਰਾਸ ਹੋਣਗੇ|
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ, ''ਅਬਰਾਹਾਮ ਨ/ ਿਕੰ ਨ/ ਊਠ ਿਲਆਂਦੇ
ਸਨ?" ਸਰੋਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ &ਤਰ ਹੈ| ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ
ਸੋਚਣਗੇ, ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ &ਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਪਸ਼ਨ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੋਲ
ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ|
ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਿਜਵB ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ
ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ" ਪੁੱ ਛਦੇ ਹੋ, ''ਹੁਣ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਿਕੰ ਨ/ ਊਠ ਸਨ?..."
ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਆਪ ਿਗਣਤੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ| ਇਹ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ| ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
''12" ਤਦ ਤੁਸ" ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ''ਆਓ ਅਸ" ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਇਹ 12 ਸਨ ਜ$ ਇਸ ਤ, ਵੱ ਧ
ਸਨ?..." ਜਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਖੇ, ''ਇਹ 14 ਸਨ," ਤੁਸ" ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ''ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ,
ਮੈਨੰ ੂ ਵੀ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 14 ਹੀ ਸਨ| ਧੰ ਨਵਾਦ| ਸਹੀ ਜਵਾਬ
ਹੈ|"
ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਇਸ ਤਰ9$ ਦਰਸ਼ਾਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ$ ਲੋ ਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲੇ 9
ਿਦਲ ਨਾਲ &ਤਰ ਦੇਣਗੇ| ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜ$ ਿਨਰੀਖਣ ਜ$ ਪਯੋਗ ਹੋਵੇ
ਲੋ ਕ ਚਾਹੁਣਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ &ਤਰ ਦੇਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ|
ਤੁਸ" ਲੋ ਕ$ ਲਈ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰਾਹ" ਅੱ ਛਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਜਦ
ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ
ਿਗਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹਨ| ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ$
ਨੂੰ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸੱ ਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਦੀ ਨਹ" ਹੋਇਆ| ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ
ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਿਵਚਾਰ ਦੇ &ਤਰ$ ਤ, ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ
ਮਾਸਟਹ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖਕੇ ਜੋ ''ਸਹੀ" &ਤਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਇਥ, ਤਕ ਿਕ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਢਕੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ &ਤਰ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ| ਤੁਸ" ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਵਾਕ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: ''ਵਾਹ, ਇਹ ਮੈਨੰ ੂ ਚੰ ਗਾ ਲੱਿਗਆ|" ''ਮਸੋਚਦਾ ਹ$ ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ|" ਜ$ ''ਇਹ ਤ$ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ|"
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ਕਈ ਵਾਰ ਲੋ ਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਚਾਰ ਦੱ ਸਣਗੇ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹ" ਲਗਦੇ ਹਨ ਜ$ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਠੀਕ
ਨਹ" ਬੈਠਦੇ ਹਨ| ਇਕ ਹਮ ਰਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਬੜੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ
ਸਪੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱ ਛਣ ਦੇ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਿਟੱ ਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਿਕਰੀਆ ਸਿਹਭਾਗੀ
ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਨਹ" ਪਾਵੇਗੀ|
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕੁਝ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਤੁਸ" ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਨਹ" ਹੈ| ਤੁਸ" ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ''ਹ$ ਬਈ, ਮੇਰੀ
ਮਦਦ ਕਰ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਕਥੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ?" ਇਥ, ਤਕ ਿਕ ਤੁਸ" ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਢੁਕਵ$ ਨਹ" ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹ" ਕਰਨਾ| ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਖੁਲ9
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਰਹੇਗਾ|
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜੋ ਤੁਸ" ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਹੀ ਨਹ" ਹੈ ਜ$ ਸ਼ੱ ਕ
ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਹੈ, ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਸ" ਗਰੁੱ ਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ
ਹੋ| ਤੁਸ" ਇਸ ਤਰ9$ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ''ਹ$, ਬਹੁਤ ਅੱ ਛਾ| ਮ- ਸੋਚਦਾ ਹ$ ਿਕ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ? ਅਸ" ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਕਵB ਵੇਖਦੇ ਹ$?" ਇਕ ਵਾਰ
ਿਫਰ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱ ਪ ਨੂੰ ਿਮਲ ਕੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਿਦਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ
ਜ$ ਪੋਫੈਸਰ ਦੀ ਤਰ9$ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲੋ ੜ ਨਹ" ਹੈ| ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਹੋਣ ਿਦਓ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਿਖਰੀ ਅਿਧਕਾਰ ਬਣ ਜ$ਦਾ ਹੈ|
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਿਜੰ ਨਾ ਤੁਸ" ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਓਗੇ ਿਕ ਿਜਵB ਤੁਸ" ਜਾਣਦੇ ਨਹ", ਓਨ/ ਹੀ ਲੋ ਕ
ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ| ਇਹੀ ਤ$ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਗੇ ਨੂੰ ਅਗੂਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ| ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਓਗੇ ਿਕ ਤੁਸ"
ਸਭਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤ$ ਲੋ ਕ &ਤਰ ਦੇਣ ਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਿਝਜਕਣਗੇ| ਿਜਵB ਿਕ ਅਸ" ਿਕਹਾ,
ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੇ ਪਭਾਵ ਤ, ਬਚੋ ਿਕਿਕ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਗਲਤ &ਤਰ ਦੇਣ ਤ,
ਡਰਨਗੇ|
ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਸ਼ਬਦ$ ਜ$ ਵਾਕ$ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ: ''ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ
ਤਰ9$ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ...?" ''ਕੀ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੋ ਸਕੇਗਾ...?” ‘‘ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ9$ ਵੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ...?" ''ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ9$ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ...?" ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ...?"
''ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ...?" ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਲਈ
ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ|
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਕਰੀਆ ਿਵਚ ਇਹੀ ਹੁੱ ਨਰ ਸਭ ਤ, ਵੱ ਧ ਚੁਣੋਤੀ
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣੇ
ਹਨ| ਤੁਸ" ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹ" ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ$ ਕਹੋ ਕੀ ਤੁਸ" ਉਹ ਨਹ"
ਜਾਣਗੇ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਤੁਸ" ਜਾਣਦੇ ਹੋ| ਬਲਿਕ ਇਹ ਤ$ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕ ਹਮ ਰਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਝਾਓ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ9$ ਦੀ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ
ਸ਼ੈਲੀ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ &ਤਰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ|

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾ 2: ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ %ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਵਟ!ਦਰਾ
ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ| ਪਿਹਲ$ ਜਦ ਅਸ" ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਰੀਯਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਸੀ,
ਅਸ" ਕੁਝ ਅਨAਖੇ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$ ਨੂੰ ਖੋਿਜਆ ਸੀ| ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਚ, ਕੁਝ
ਖਾਸ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸ" ਇਸ &ਤੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਅਸ" ਇਨ9$ ਖੋਜ$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ|
STS ਦੀ ਿਕਰੀਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਿਹੱ ਸਾ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰ
ਵਟ$ਦਰੇ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ$ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸ" ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਇਹ
ਹੁੱ ਨਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ| ਿਜਹੜੇ ਖਜਾਨ/ ਤੁਸ" ਲੱਭੇ ਹਨ ਉਹ
ਖਜਾਿਨਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਿਵਚ ਜਲਦਬਾਜੀ ਕਰਨ ਤ, ਬਚਣਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਦੇ ਹੁੱ ਨਰ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਜਾਨ/ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ|
ਕੁਝ ਨਮੂਨ/ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ$ ਤ, ਬਾਦ ਕੀ ਆਦਾ ਹੈ, ਇਨ9$ ਿਵਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਰੀਯਮ
ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਪਯੋਗ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੋ ਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ| ਿਜਵB ਿਕ
ਪਿਹਲ$, ਜਦ ਅਸ" ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਰੰ ਭ ਤ, ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ
ਤਕ ਜ$ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਹਰ ਵਾਰ, ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਤ, ਪਿਹਲ$,
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱ ਸਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਨਰੀਖਣ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱ ਸੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ| ਿਫਰ
ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਸਰੋਿਤਆਂ ਦੇ ਪਯੋਗ$ ਨੂੰ ਆਮ ਪੱ ਧਰ ਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ
ਖਾਸ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਯੋਗ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ$ਦੇ ਹਨ|
1. ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਮਿਰਯਮ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਛੱ ਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਤ, ਿਸੱ ਖਣ
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱ ਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕੀ ਅਸ" ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਬੈਠ
ਸਕਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹ$? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
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ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਸਰੋਤੇ ਹੇਠ$ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪਯੋਗ$ ਵੱ ਲ ਆਉਣਗੇ| ਅੱ ਜ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਜ$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਵ$ਗ ਸੁਣਨਾ ਹੈ| ਇਹ ਸਾਨੂੰ
ਿਵਖਾਵੇਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨ$ ਿਵਚ ਬੈਠਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ|
2. ਅਸ" ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਇੰ ਨਾ ਕੰ ਮ ਲੈ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਿਗਆ| ਕੀ
ਅੱ ਜ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਵੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ? ਤੁਸ" ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਕੀ ਅਸ"
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ''ਹ$ ਕਰਦੇ " ਹ$?
3. ਅੱ ਜ, ਕੀ ਲੋ ਕ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਹਨ, ਜ$ ਘਰ ਜ$ ਕੰ ਮ ਕਾਰ ਿਵਚ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤ,
ਬਾਹਰ ਕੰ ਮ ਲ- ਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਿਕਹੜੀ ਿਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰੋ] ਅਸ" ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦੀ ਪਤੀਕੀਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$ ਜਦ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜ$ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਸਾਡੇ &ਤੇ ਬੋਝ
ਬਣ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ, ਕੁਝ ਿਸੱ ਖਣ ਤ, ਦੂਰ ਲੈ ਜ$ਦਾ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰੋ]
4. ਕੀ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਚੋਣਾ ਹਨ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਕੀ ਲੋ ਕ ਕੁਝ
ਅਿਜਿਹਆਂ ਚੋਣ$ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕਿਕ ਉਨ9$ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਚੰ ਗਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ, ਇਥ, ਤਕ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਕੰ ਮ ਵੀ? ਲੋ ਕ ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਕਵB
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੀ ਨਹ"? ਕੀ ਤੁਸ" ਕਦੀ
ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ$ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸ" ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ
ਹੋ?
ਿਕਸ ਤਰ9$ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਾ ਿਬਤਾਉਣ ਤ, ਦੂਰ ਲੈ
ਜ$ਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਸ" ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ$ ਜਦ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਮਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਾ ਿਬਤਾਉਣਾ ਿਸੱ ਖਣਾ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
5. ਮਾਰਥਾ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮਿਰਯਮ &ਤੇ ਮਿਰਯਮ
&ਤੇ ਲਾਦੀ ਹੈ| ਅੱ ਜਕਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਲੋ ਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰ ਮ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਿਵਚ
ਲੈ ਲ- ਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜ$
ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਦੇ ਹਨ?ਤੁਸ" ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
6. ਅਸ" ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾ
ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਦੀ ਹੈ| ਕੀ ਅਸ" ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਿਲਆਂ &ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਿਚੰ ਤਾ ਹੀ ਨਹ" ਕਰਦਾ ਹੈ?
[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸ"
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ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤ, ਬਾਹਰ ਕੰ ਮ ਲ- ਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸ" ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਦੇ ਹ$ ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਲੋ ਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹ" ਕਰਦੇ?[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
7. ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਨ| ਉਸ ਨ/ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ''ਪਭ"ੂ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨ/ ਿਯਸੂ ਨੁੰ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਤ, ਵਧ ਕੇ| ਤਦ ਉਸ
ਨ/ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੇ ਸਮਧਾਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਕੀ ਅੱ ਜ ਵੀ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚ
ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ (ਇਥ, ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਸਮੱ ਿਸਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਤਦ
ਜਗਤ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱ ਗੇ ਪਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ
ਸਮਧਾਨ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਕਰਨਾ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
ਲੋ ਕ ਿਕਥ, ਤਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਪਭੂ ਕਿਹਣਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਿਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਿਕਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਮੱ ਿਸਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ" ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵ?
ੇ [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
8. ਇਲਜਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਿਦਲਚਸਪ ਹੈ| ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ
ਜਦ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀ ਿਹੰ ਮਤ ਤ, ਵੱ ਧ ਕੰ ਮ ਲੈ ਕੇ ਿਫਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹ" ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚੰ ਤਾ ਨਹ" ਕਰਦਾ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰੋ]
9. ਅਸ" ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮਰੀਯਮ ਨ/ ਅੱ ਛਾ ਭਾਗ ਚੁਿਣਆ, ਿਫਰ ਵੀ ਮਾਰਥਾ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ,
ਮਰੀਯਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਅੱ ਜ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ ਅੱ ਛੇ
ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨ9$ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਿਕਸ ਤਰ9$ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਰ
ਿਵਚ, ਸਕੂਲ ਿਵਚ, ਸੇਵਾ ਿਵਚ, ਜ$ ਿਜਨ9$ ਿਵਚ ਅਸ" ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹ$? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰੋ]
ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਿਕ ਕੋਈ ਚੰ ਗਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦਾ
ਅਪਮਾਨ ਹੋਵ?
ੇ [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਅਸ" ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ/ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਿਕਸ
ਤਰ9$ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ| ਉਸਨ/ ਜੋ &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ ਉਸ ਤ, ਅਸ" ਹੋਰ ਕੀ ਿਸੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹ$?
10. ਕੀ ਤੁਸ" ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਹੱ ਥ" ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੈ, ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਤਰ9$ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ, ਿਸੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ? ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ| [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
11. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਤੁਸ" ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਥੇ ਉਹ
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ਿਵਅਕਤੀ ਮਰੀਯਮ ਦੀ ਤਰ9$ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਸੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰ ਮ &ਤੇ ਿਧਆਨ ਲਾਵੇ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਕੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ
ਤੁਸ" ਹੋ (ਜ$ ਉਹ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸ" ਜਾਣਦੇ ਹੋ) ਕੀ ਤੁਸ" ਕਦੀ ਇਸ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
12. ਮ- ਉਸ ਸਮੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦ ਮ- ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪrਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ$
ਪਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨ/ ਐਧਰ ਓਧਰ ਭਟਕਣਾ ਅਰੰ ਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮ- ਹੋਰ
ਗੱ ਲ$ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਰੰ ਭ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ| ਕੀ
ਇਸ ਤਰ9$ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? (ਜ਼ਰਾ ਰੁਕ.ੋ ) ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਰੀਯਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ
ਪਕਾਸ਼ ਿਵਚ ਤੁਸ" ਮਨ ਦੇ ਭਟਕਾਵ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਬਆਨ ਕਰੋਗ?
ੇ [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
13. ਿਯਸੂ ਨ/ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਜੋ ਮਰੀਯਮ ਨ/ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤ, ਖੋਿਹਆ ਨਾ
ਜਾਵੇਗਾ| ਕੀ ਅੱ ਜ ਲੋ ਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਸਬੰ ਿਧਤ ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਿਜਵB ਿਕ ਉਸ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱ ਖਣਾ, ਮਜਬੂਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਮਰਪਣ, ਜ$ ਪੂਰੇ
ਸਮੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ, ਿਜਸ ਲਈ ਉਨ9$ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਜ$ ਸੰ ਸਕਿਰਤੀ ਆਲੋ ਚਨਾ
ਕਰਨਗੇ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
[&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
ਿਯਸੂ ਨ/ ਮਰੀਯਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜੀ
ਨਹ" ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਅੱ ਜ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹ$, ਿਕਸ ਤਰ9$?
14. ਿਕਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਆਆ ਹੈ| (ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਸੋਚਣ
ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾ ਿਦਓ) ਉਸ ਧਰਮ ਿਵਚ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਕ
ੋ ਾਰ ਿਕਸੇ ਦੇਵੀ ਜ$ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਜ$ ਆਪਣਾ ਪਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ$ ਕੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇਵਤਾ ਤ,
ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਪਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰ ਮ$ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਮਹੱ ਤਤਾ ਨਾਲ ਕਰੋ| [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
15. ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਅਸ" ਵੇਿਖਆ, ਜਦ ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ
ਦੇ ਸੰ ਭਾਲਨ ਤ, ਵੱ ਧ ਕੰ ਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤ$ ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਿਯਸੂ &ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ
ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹ" ਮੰ ਿਨਆਂ| ਜਦ ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਅਸਮਰਥਤਾ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨ/ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਸੀ, ਅਸ" ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਉਸ ਨ/ ਿਯਸੂ ਤ, ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਇਸ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜੀ ਕੀਤੀ|
ਮਨ ਿਵਚ ਇਹ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਸਮB ਅਸ" ਉਸ ਦਾ ਿਕਸ
ਤਰ9$ ਿਨਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹ$| ਸਮਝਦਾਰ ਚੋਣ$ ਦਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਿਸਖਾ
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ਸਕਦੀ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ]
16. ਜਦ ਮਰੀਯਮ ਨ/ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤ$ ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ|
ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਇਸ ਤਰ9$ ਕਰਨਾ ਮਰੀਯਮ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋ ਕ$ ਲਈ
ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਸੀ| ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਿਸਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? [&ਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ] ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ$ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਸ ਤਰ9ਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਜ$ ਲੋ ਕ$ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ? ਿਕਸ ਤਰ9$?
ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣੇ ਅਸ" ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਰੀਯਮ ਦੀ
ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਤੁਸ" ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ9$
ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਤੁਸ" ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਚਨਾਤਮਕ
ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਪਯੋਗ ਕਰੋ (ਿਜਸ ਤਰ9$ ਹੇਠ$ ਦੱ ਿਸਆ), ਜ$ ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇਸਧਾਰਨ ਿਜਹੇ
ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਤੁਸ" ਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ?
• ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੀ ਦਰਸ਼ਾਇਆ?
• ਤੁਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ?
• ਤੁਸ" ਇਸ ਤਰ9$ ਦੀ ਖੋਿਜਆ ਿਕ ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ?
ਪਸ਼ਨ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਰਿਸ਼ਸ਼ਟ ‘ਬ’ ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਿਭਆਸ
ਹੈ: ਨਮੂਨ/ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹ" ਸਫਰ|
ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪਤੀਫਲ ਦੇ ਰਾਹ" ਲੋ ਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਿਸੱ ਖਣਗੇ| ਕਹਾਣੀ ਦੀ
ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤ, ਬਾਦ ਅਤੇ ਪਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਤ, ਬਾਦ, ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ$ ਕੋਲ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ
ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 5 ਿਦਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ, ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ 21 ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ
ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ| ਉਸ ਤ, ਬਾਦ, ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆ ਯਾਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ| ਉਨ9$ ਨੂੰ ਇਨ9$ ਦੀ ਸਮੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ|
ਤੁਸ" ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ" ਅਿਭਆਸ
ਕਰਨ| ਤੂਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ &ਤੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜ$ ਕਵੀਤਾ ਿਲਖਣ ਲਈ ਕਿਹ
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ਸਕਦੇ ਹੋ| ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸ" ਕਲਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੌਿਖਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਹੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ|
ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਲਈ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ
ਪੜ9 ਨਹ" ਸਕਦੇ ਜ$ ਿਜਨ9$ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਨਹ" ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸ ਿਵਚ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹ" ਹਨ| ਉਹ ਸਿਹਭਾਗੀ ਿਜਹੜੇ
ਅਨਪੜ9 ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਸਮੂਪ ਨਾਲ ਹਨ ਿਜਨ9$ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਜ$
ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਰਕਾਰਡ ਨਹ" ਹਨ ਤ$ ਿਜਨ9$ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ|
ਇਹ ਿਦਲਚਸਪ ਹੈ| ਸਮਧਾਨ ਇਨ9$ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਤ, ਬਾਦ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਤੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ!
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸ" ਜਬਰਦਸਤ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱ ਢਦੇ ਹ$| ਜੇਕਰ ਲੋ ਕ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ
ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ$ ਬੋਲੀ
ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤ$ ਇਕ ਚੰ ਗਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ9$ ਇਕ ਸਮਾ ਕੱ ਢ
ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ!
STS ਿਵਚ ਕੁਝ ਸਾਲ$ ਤ, ਬਾਦ, ਅਸ" ਇਕ ਵਾਕ ਬਣਾਇਆ, ''ਿਦਲ ਦੀ ਜੇਬ|" ਅਸ" ਿਕਹਾ,
''ਜਦ ਤੁਸ" ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲ- ਦੇ ਹੋ, ਤ$ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਜੇਬ ਿਵਚ
ਹੈ|"
ਬਾਦ ਿਵਚ ਅਸ" ਅਨਪੜ9$ ਿਵਚ ਇਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਵੇਖੀ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਸ-ਕੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ
ਰਹੇ ਸੀ| ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਤ$ ਸਨ, ਪਰ ਿਕਿਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿਲਸਟ ਨਹ"
ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹ" ਰੱ ਖ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ!
ਇਸ ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਿਦਲ ਦੀ ਜੇਬ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ| ਕਾਰਡ ਸਾਈਜ ਦੇ ਇਕ ਪੰ ਨ/
&ਤੇ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਿਜਹੜੀ ਫੌਰਨ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਲਆਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਕਹਾਣੀ
ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਿਚੱ ਤਰ ਨਹ" ਹਨ; ਇਸ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਲਖੀਤਰ$ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਿਕ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਪੰ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਲੇ ਮੀਨ/ਟਡ ਕਰਕੇ ਇਕ ਛੱ ਲੇ ਿਵਚ
ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਲਈ ਿਦਲ ਦੀ ਜੇਬ ਬਣਦੇ ਹਨ| (ਪਿੜ9ਆਂ
ਿਲਿਖਆਂ ਨ/ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ" ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਸੱ ਖੀਆਂ)
ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਸ ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਸਮਧਾਨ ਦੇਣ ਦੇ
ਰਾਹ" ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਦਰਸ਼ਾਈ|
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ਅਿਧਆਏ 6: ਿਵਚਾਰ ਵੰ ਟ!ਦਰੇ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਸੁਝਾਓ
ਿਜਵB ਿਜਵB ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ਨ
ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਦਸ ਗੱ ਲ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵB ਿਜਵB ਤੁਸ" ਿਸਖਾਓਗੇ
ਉਹ ਅਗੁਆਈ ਕਰੇਗਾ|
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਹੁੱ ਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ ਿਵਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ$, ਉਨ9$ ਿਵਚ, ਇਕ
ਹੈ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪਤੀ&ਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਨੂੰ
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱ ਲਣਾ| ਕਹਾਣੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਸਮB ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ
ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਜਹੜੇ ਪਯੋਗ ਿਵਖਾਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ&ਤਰ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ|
ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$, ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸ" ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪਤੀ&ਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ
ਜੋ ਲੋ ਕ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਦਾ ਪਤੀ&ਤਰ ਿਦਓ|

ਇਕ ਿਪਆਰਾ ਐਲਡਰ
ਿਦਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਮੇ, ਿਕਸੇ ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਲੋ ਕ ਿਭੰ ਨ ਿਭੰ ਨ ਐਲਡਰ$ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਉਨ9$ ਦੇ ਚਾਰ
ਪਾਸੇ ਇਕੱ ਠ/ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਸਨ| ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਐਲਡਰ ਕੋਲ ਗਏ ਿਜਹੜਾ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ$
ਦੱ ਸਦਾ ਸੀ| ਕੁਝ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਿਜਹੜਾ ਬੈਠਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋ ਕ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਸਨ ਉਸ ਸੁਣਦਾ ਸੀ| ਪਰ ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਤਰ ਲੋ ਕ ਇਮ ਖਾਸ ਐਲਡਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰ ਦ
ਕਰਦੇ ਸੀ| ਸੱ ਚ ਤ$ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਪੰ ਡ ਦੇ ਇਹ ਪਮ
ੇ ੀ ਲੋ ਕ ਉਸ ਨੂੰ ''ਿਪਆਰਾ ਐਲਡਰ" ਕਿਹੰ ਦੇ
ਸਨ|
ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਇਹ ਿਪਆਰਾ ਐਲਡਰ ਬਹੁਤ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$
ਸੁਣਣਾ ਵੀ ਸੀ| ਪਰ, ਉਨ9$ ਸਾਰੇ ਹੁੱ ਨਰ$ ਤ, ਵੱ ਧਕੇ, ਇਹ ਿਪਆਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਗੱ ਲ$ ਜੋੜਦਾ
ਹੋਇਆ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ| ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋ ਕ$ ਤਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ$,
ਉਨ9$ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ" ਪਹੁੰ ਚਾਦਾ ਹੈ| ਭਾਵB ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋ ਕ$
ਤ, ਵੱ ਧਕੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਉਨ9$ ਦੇ
ਿਵਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਸੀ| ਅਕਸਰ ਇਹ ਐਲਡਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹ" ਸੀ ਐਥ, ਤਕ
ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ| ਇਸ ਤਰ9$ ਇਸ ਨ/ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਅਤੇ
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ਉਨ9$ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ|
ਇਹ ਿਪਆਰਾ ਐਲਡਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ$ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਐਥ, ਿਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਰੱ ਖਣ| ਉਸ ਨੂੰ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹ" ਸੀ
ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ9$ ਤ, ਵੱ ਧ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੈ| ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜੰ ਨਾ ਉਹ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ
ਵੱ ਧ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨ9$ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ9$ ਿਵਚ ਆਤਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਿਵਚ ਖਜਾਨ/ ਜੋੜਦੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ|
ਨਾਲੇ , ਉਸ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ
ਪਿਰਨਾਮ ਸਰੂਪ ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ| ਐਲਡਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ
ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਏ ਕਦਮ &ਤੇ
ਚੱ ਲਦੇ ਸਨ|
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ ਅਰੰ ਭਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ, ਜਦ 5,000 ਤ, ਵੀ
ਵੱ ਧ ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ| ਪਰ ਇਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ|
ਿਯਸੂ ਨ/ ਪਿਹਲ$ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਿਛਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ9$ ਿਫੱ ਿਲਪ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਇਸ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਉਹ ਿਕਵB ਸੋਚਦੇ ਹਨ| ਪਰ ਿਕਸੇ ਨ/ ਵੀ ਇੰ ਨੀ
ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹ" ਿਵਖਾਈ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ| ਇਸ ਲਈ
ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਸ ਦਾ &ਤਰ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ" ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭੋਜਨ
ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਭੋਜਨ ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ|
ਵਾਰ ਵਾਰ, ਿਯਸੂ ਨ/ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ਨ ਦਾ &ਤਰ ਦੇਣ| ਿਯਸੂ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਾਹ" ਿਸਖਾਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ
ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ| ਿਯਸੂ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ|
ਅੱ ਜ, ਜਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ &ਤੇ STS ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਤ$
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ$ ਿਵਚ
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਆਗੂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ9$ ਉਨ9$ ਕੋਲ ਵੱ ਧ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉਨ9$ ਤ,
ਵੀ ਵੱ ਧਕੇ ਿਜਹੜੇ ਿਸਖਾਦੇ ਅਤੇ ਅਗੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਅਸ" ਉਨ9$ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਰਸੰ ਸਾ
ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਜਹੜੇ ਹਰ ਪਸ਼ਨ &ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਹਲ ਨਹ" ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਇਨ9$ ਸਮਝਦਾਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਮੇ ਿਕੰ ਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ
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ਨੂੰ ਪਤੀ&ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਨ9$ ਆਗੂਆਂ ਨ/ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ
ਲਈ ਪਤੀ&ਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਿਝਆ ਹੈ| ਉਸ ਿਪਆਰੇ
ਐਲਡਰ ਦੀ ਤਰ9$, ਿਯਸੂ ਦੀ ਤਰ9$ ਇਨ9$ ਆਗੂਆਂ ਨ/ ਜਾਿਣਆਂ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਿਵਚ ਭਰੋਸਾ ਿਕਸ
ਤਰ9$ ਪਿੇ ਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਇਹ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ9$ ਦੀ ਗਿਹਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਕਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਲੇ 9 ਿਦਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮB 'ਤੇ ਿਗਆਨ ਸ$ਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ|

ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪਤੀ%ਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੋਿਤਆਂ
ਿਜਵB ਿਕ ਤੁਸ" STS ਦੇ ਹੁੱ ਨਰ$ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੋ ਹੋ, ਇਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਿਸੱ ਖਣਾ ਹੈ| ਿਜਹੜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱ ਖ, ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤ, ਨਵB
ਹਨ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਿਵਚ, ਿਕਰੀਆ ਦਾ ਢੰ ਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣਾ| ਬੜੀ ਿਦਲਚਸਪ ਗੱ ਲ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਨਵB ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਿਕਰੀਆ &ਤੇ ਇੰ ਨਾ ਿਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕਈ ਜਰੂਰੀ ਗੱ ਲ
ਅਰਥਾਤ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭੁੱ ਲ ਜ$ਦੇ ਹਨ| ਤੁਹਾਡਾ ਕੰ ਮ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ
ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ| ਲੋ ਕ$ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ9$ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਜ$ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ, ਉਨ9$ ਦੇ
ਗੱ ਲ &ਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਨ9$ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਨਹ" ਹੁੰ ਦਾ|
ਸੋਚਣ ਲਈ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ| ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜਾਨ/ ਲੱਭਣ ਤ, ਬਾਦ, ਤ$ ਉਸ
ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ" ਯੋਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਿਕ ਲੋ ਕ
ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ| ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਉਨ9$ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ| ਉਨ9$ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ|
ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਜਵB ਿਜਵB ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੇ
ਸੰ ਕੇਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ$ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ| ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਸਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤੁਸ" ਖਜਾਨ/ ਲੱਭੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਨ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਖਜਾਨ/ ਲੱਭਣ ਿਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ| ਸਾਡੇ ਿਵਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਰੋਜ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਨ$ ਿਕਸੇ ਿਲਿਖਤੀ ਨAਟ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਅਸ" ਉਹ ਗੱ ਲ$
ਕਰਦੇ ਹ$ ਜੋ ਿਦਲਚਸਪ ਹਨ| ਸ਼$ਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ
ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ!
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪਤੀ&ਤਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਿਕਰੀਆ ਿਵਚ ਇੰ ਨਾ ਮਹੱ ਤਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸ"
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$, '' ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪਤੀ&ਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ|"

ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪਤੀ%ਤਰ ਿਵਚ ਿਕਆਸ਼ੀਲਤਾ
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STS ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ, ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਹੈ| ਿਜੰ ਨ/ ਵੀ
ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਤਕ ਿਕ ਇਕ ਛੋਟਾ ਬੱ ਚਾ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਹ ਿਹੱ ਸੇ ਤ, ਜਾਣੂ
ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਿਵਚ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਇਹ
ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਿਵਚ ਕੀ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਕੰ ਨਾ
ਅਨAਖਾ ਹੈ|
ਕੁਝ ਸਮੇ ਪਿਹਲ$, ਰਮੇਸ਼ ਜੋ ਿਕ ਬੁੱ ਧ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਨ/ ਸਾਨੂੰ
ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ STS ਦੇ ਨਵB ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਿਸਖਾਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ| (ਹੁਣ ਤੁਸ"
ਸੋਚੋਗੇ ਿਕ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮ- ਿਸਖਾਇਆ ਜੋ ਨ/ਪਾਲ ਿਵਚ ਸੀ ਿਕ STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਿਕਸ ਤਰ9$ ਕਰਨਾ ਹੈ!) ਇਹ ਸੁਝਾਓ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸੁਝਾਓ ਸੀ ਿਕ ਉਹ STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਜ਼ਬੂਰ 23 &ਤੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ| ਮ- ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ, ''ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੰ ੂ
ਿਸਖਾਵBਗਾ?" ਉਹ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਸਮਾ ਬਿਣਆ ਮੈਨੰ ੂ ਆਸ ਹੈ ਮ- ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹ"
ਭੁੱ ਲ$ਗਾ|
ਮੇਰੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨ &ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਵੱ ਲ ਵੇਖੋ ਿਕ
ਿਕਸ ਤਰ9$ ਰਮੇਸ਼ ਨ/ ਸੰ ਕੇਤ ਲਈ ਇਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਖਜਾਨ/ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ
ਆਪ ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਖਜਾਨਾ ਲੱਭਣ ਿਦੱ ਤਾ| ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਇਕ ਹੋਰ ਸੰ ਕੇਤ ਖੋਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਿਦੰ ਦਾ|
ਉਸ ਨ/ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ, ਪਰ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਿਕ
ਅੱ ਜ ਵੀ ਉਹ ਿਨਰਾਲੇ ਹੀ ਹਨ| ਮ- ਕਈ ਪਸ਼ਨ$ ਛੱ ਡੇ, ਉਸਨ/ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ ਇਥੇ ਉਨ9$ ਿਵਚ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ$|
ਰਮੇਸ਼ ਨ/ ਪੁੱ ਿਛਆ, ''ਪਿਹਲੋ ਪਿਹਲ, ਭੇਡ$ ਨ/ ਚਰਵਾਹੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਕਹਾ?"
ਮ- &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ ਮ- ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ$ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੀ| ''ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਰਾ| ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਅਸ" ਪਭੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ$|"
ਪਰ ਰਮੇਸ਼ ਨ/ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਤਰ9$ ਅੱ ਗੇ ਭੱ ਜਣ ਲਈ ਅਿਗਆ ਨਾ ਿਦੱ ਤੀ| ਿਵਚ ਅਸ" ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤ, ਬਾਦ ਹੀ ਅਸ" ਆਪਣੇ ਆਪ
&ਤੇ ਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹ$|
ਰਮੇਸ਼ ਨ/ ਮੇਰੇ &ਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਿਕ ਮ- ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਚੱ ਲ$ ਅਤੇ ਸੁਣਾ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਕੀ
ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ| ਉਸ ਨ/ ਮੇਰੇ &ਤੇ ਕਹਾਣੀ
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ਸੁਣਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱ ਿਖਆ|
ਮ- ਸੁਣਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ$ਚ ਕਰ$| ਸਾਫ ਸਾਫ
ਦੱ ਸ$ ਤ$ ਮ- ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਿਵਚ, ਕੀ ਿਵਖਾਉਣ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮ- ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਿਸਖਾ ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥ, ਤਕ
ਿਕ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੇ ਖ ਿਲਖ ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ|
''ਇਹ ਭੇਡ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ?" ਰਮੇਸ਼ ਨ/ ਪੁੱ ਿਛਆ|
ਮ- ਹੰ ਗੂਰਾ ਭਿਰਆ|
''ਠੀਕ ਹੈ, ਭੇਡ ਚਰਵਾਹੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਭੇਡ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਚਰਵਾਹੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ?"
ਮ- ਪੁੱ ਿਛਆ, ''ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਭੇਡ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ 'ਉਹ'?"
''ਠੀਕ ਹੈ," ਰਮੇਸ਼ ਨ/ &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ| ''ਪਰ ਕੀ ਤੁਸ" ਇਹ ਨਹ" ਵੇਖਦੇ ਿਕ ਭੇਡ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ
ਿਕਥੋ ਵੇਖਦੀ ਹੈ?"
''ਕੀ? ਿਕਹਾ?" ਮੈਨੰ ੂ ਸਮਝ ਨਹ" ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ|
''ਭੇਡ ਦਾ ਚਰਵਾਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ?
ੋ " ਰਮੇਸ਼ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਜੋਰ ਪਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਿਜਵB ਿਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮ- ਕੁਝ ਵੇਖ$ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹ" ਵੇਖ ਸਿਕਆ ਸੀ|
(STS ਿਵਚ, ਅਸ" ਲੋ ਕ$ &ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹ" ਪਾਦੇ, ਜੋ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਸਮੇ ਰਮੇਸ਼, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮ- ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ9ਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ
ਮੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ| ਇਸ ਖਾਸ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪਤੀ&ਤਰ ਦੇ ਿਦਸ਼ ਿਵਚ, ਿਕਿਕ ਅਸ"
ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਰਮੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਜੋਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੰ ੂ ਧੀਮਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ$ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ
ਸੀ|)
''ਹੂੰ , ਮ- ਅੰ ਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਕੀ ਜੇਕਰ ਭੇਡ ਚਲਾਈ ਜ$ਦੀ ਹੈ ਤ$ ਚਰਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਡ
ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ?"
''ਹ$! ਠੀਕ ਹੈ," ਰਮੇਸ਼ ਨ/ ਿਕਹਾ| ''ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਿਹੱ ਸੇ ਵੱ ਲ ਜਾਓ ਅਰਥਾਤ ਮੌਤ
ਦੀ ਛ$ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ| ਹੁਣ ਭੇਡ ਚਰਵਾਹੇ ਬਾਰੇ ਿਕਵB ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ?"
''ਉਹ?" ਮ- &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ|
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''ਓਹ, ਿਫਰ ਤ, ਵੇਖ,ੋ " ਰਮੇਸ਼ ਨ/ ਿਕਹਾ| ''ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, 'ਮ- ਿਕਸੇ ਬੁਿਰਆਈ ਤ, ਨ$
ਡਰ$ਗੀ ਿਕਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ?' ਭੇਡ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ? ਭੇਡ
ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਵB ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ?"
''ਠਿਹਰ," ਮ- ਿਕਹਾ| ''ਇਹ ਤ$ ਤੂੰ ਹੈ, ਵਾਹ ਿਕਆ ਬਾਤ ਹੈ| ਇਥੇ ਇਕ ਬਦਲਾਵ ਹੈ! ਇਸ ਤ,
ਪਿਹਲ$ ਮ- ਇਸ ਤ, ਕਦੀ ਿਧਆਨ ਨਹ" ਕੀਤਾ ਸੀ| ਹੁਣ ਭੇਡ ਚਰਵਾਹੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਚਰਾਵਾਹੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਤ$ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਗੱ ਲ ਹੈ|"
'' ਹ$| ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ| ਕੀ ਤੁਸ" ਵੇਖ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਚਰਵਾਹਾ ਿਕਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਬਦਿਲਆ ਹੈ? ਇਸ
ਵੱ ਲ ਵੇਖ!ੋ "
''ਿਕਸ ਵੱ ਲ ਵੇਖ$?" ਮ- ਪੁੱ ਿਛਆ|
''ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵ ਵੱ ਲ ਵੇਖ|ੋ ਇਸ ਵੱ ਲ ਵੇਖ|ੋ ਪਿਹਲ$, ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਸੀ| ਹੁਣ
ਚਰਵਾਹਾ ਿਕਥੇ ਹੈ?"
''ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮ- ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹ$," ਮ- ਜੋਰ ਨਾਲ ਿਕਹਾ, ''ਪਿਹਲ$ ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡ ਦੇ
ਅੱ ਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ|"
'' ਹ$! ਪਿਹਲ$ ਉਹ ਅੱ ਗੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਲ ਹੈ|" ਰਮੇਸ਼ ਨ/ ਿਖੜਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ| ''ਪਰ
ਇਹ ਸਭਕੁਝ ਨਹ" ਹੈ| ਇਸ ਿਵਚ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ| ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ 'ਤੂੰ ' ਿਫਰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ| ਭੇਡ
ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, 'ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕਰਦਾ ਹ-|' ਜੇਕਰ ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡ ਦੇ ਿਸਰ &ਤੇ
ਤੇਲ ਮਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸ" ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਿਕਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?"
“ ਮ- ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਡ ਦੇ &ਪਰ ਵੇਖਦਾ ਹ$! ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡ ਦੇ &ਪਰ ਹੈ|"
''ਲੱਗੇ ਰਹੇ," ਰਮੇਸ਼ ਨ/ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ| ''ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, 'ਸੱ ਚ ਮੁੱ ਚ ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ
ਦਇਆ ਜੀਉਣ ਭਰ ਮੇਰਾ ਿਪੱ ਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ|' ਭੇਡ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਿਕਥੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਤੁਸ" ਕੀ ਇਹ ਵੇਿਖਆ?"
''ਹ$ ਮ- ਵਿਖਆ| ਇਹ ਤ$ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ|"
ਹੁਣ ਰਮੇਸ਼ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ| ''ਚਰਵਾਹਾ ਅੱ ਗੇ ਅਤੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਿਪੱ ਛੇ ਹੈ| ਉਹ ਭੇਡ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ
ਹੈ|"
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ਉਥ,, ਿਕਿਕ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਸੀ, ਅਸ" ਦੋਹB ਹੀ ਪਯੋਗ$ ਵੱ ਲ ਗਏ| ਅਸ" ਿਕਸ
ਤਰ9$ ਨਹ" ਜਾ ਸਕੇ? ਅਸ" ਦੋਹ$ ਨ/ ਿਭੰ ਨ ਿਭੰ ਨ ਪਯੋਗ$ &ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅੱ ਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਨ
ਿਜਹੜੇ ਅਸ" ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਵੇਖੇ ਸਨ| ਪਰ ਇਹ ਖੋਜ ਦੀ ਇਕ ਨਵ$ ਤਰੀਕਾ,
ਿਕ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ &ਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪੱ ਛੇ ਿਕਵB ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੱ ਲਬਾਤ &ਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਿਕੰ ਨਾ ਅਰਾਮਦਾਈ ਸੀ!
ਪੂਰਵ ਿਲਿਖਤ| ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਕੁਝ ਸਮੇ ਤ, ਬਾਦ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ &ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਅਸ" ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ$ ਇਸ ਗਲਤੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹ$, ਅਤੇ ਿਕਵB
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ &ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮB 'ਚ, ਿਨਕਲਨ
ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ| ਮ- ਿਕਹਾ, ''ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ! ਹਰ ਰੋਜ, ਿਜਸ ਤਰ9$
ਅਸ" ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸੱ ਚਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ| ਉਸ
ਨ/ ਿਕਹਾ, ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰੋ| ਮ- ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵ$ਗਾ| ਮ- ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵ$ਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਪਾਿਸ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹ" ਕਰੇਗਾ| '"
ਤਦ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਆਈ| ''ਵਾਹ! ਇਹ ਤ$ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਹੈ! 'ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਨ/ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿਜਵB ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ 'ਸੱ ਚ ਮੁੱ ਚ ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ ਦਇਆ
ਜੀਉਣ ਭਰ ਮੇਰਾ ਿਪੱ ਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ|'"
ਹੂੰ ? ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹB ਹੀ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਿਹੱ ਸੇ ਤ, ਸੁਣਦੇ ਹਨ|
ਇਨ9$ ਦੀ ਤਰ9$ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ &ਤੇ ਆਦੇ ਹਨ, ਿਜਥੇ ਦੇਸੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਯੂਰੋਪ
ਅਤੇ ਪੱ ਛਮੀ ਦੇਸ$ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ
ਹਨ| ਿਭੰ ਨ ਿਭੰ ਨ ਦੇਸ$ ਦੇ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਿਜਵB ਿਕ ਭਾਰਤ, ਟੋਗ,ੋ ਮੋਜ਼$ਬੀਿਕਉ, ਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ
ਿਫਲੀਪਾਈਨ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ STS ਿਵਚ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ|
ਨਤੀਜੇ ਵਜ,, STS ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ$ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ| ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪਤੀ&ਤਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ| ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ
ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਦੇ ਹਨ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਹ ਨਹ" ਹੈ ਿਕ ਆਗੂ &ਤੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ, ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਦੂਿਜਆਂ ਿਵਚ ਵੰ ਡਦੇ ਹਨ| ਸੱ ਚ ਤ$ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਦੇਸੀ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਹਨ ਇਹ
STS ਦੀ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ9ੀ ਹੈ!

ਵੇਰਵੇ ਿਜਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ!ਦੇ ਹਨ
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ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵB ਹੁੱ ਨਰ$ ਨੂੰ
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਆਓ ਅਸ" ਉਸ ਿਹੱ ਸੇ ਨਾਲ ਅਰੰ ਭ ਕਰੀਏ ਿਜਹੜਾ ਪੜ9ੇ
ਿਲਖੇ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਦਾ ਹੈ| ਇਥ, ਤਕ ਿਕ ਤੁਸ" ਸੋਚ ਰਹੋ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਪਸ਼ਨ$ ਨੂੰ
ਿਲਖੇ ਬਗੈਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਿਜਹੜੇ ਪਸ਼ਨ ਕਹਾਣੀ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਨਾ ਿਲਖੋ| ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਨ$ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ
ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਓ, ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਿਸਖਾਵੇ| ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜ$ਦੀ ਹੈ; ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨAਟਸ
ਬਣਦੀ ਹੈ!
ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ &ਤੇ ਿਫਰ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ| ਹੁਣ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖਜਾਿਨਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ
ਿਲਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ" ਆਪਣੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ ਜ$ ਘਟਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ| ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਸਲ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਹੀ ਹਨ ਤ$ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਨ9$ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ, ਹਟਾ ਿਦਓ|
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਸ" ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਿਕ ਉਤਪਤ 12:1-9 ਿਵਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੱ ਸਣੀ ਹੈ, ''ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਉਸ ਦੇ
ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵB ਦੇਸ ਿਵਚ ਜਾਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ|" ਪਰ, ਉਸ ਿਹੱ ਸੇ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ, ਬਾਦ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਸ" ਖਜਾਨ/ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱ ਲ$ ਤ$ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਹੀ
ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤ$ ਤੁਸ" ਇਨ9$ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ, ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ, ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱ ਲ$ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ
ਿਵਚ ਦੱ ਸਣੀਆਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਤ$ ਉਨ9$ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਦੱ ਸੋ|
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਰੀਯਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕਈ ਖਜਾਿਨਆਂ ਿਵਚ, ਇਕ ਖਜਾਨਾ
ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਚੋਣ &ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮਿਹਮਾਨ$ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਸੀ| ਇਕ ਹੋਰ ਖਜਾਨਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਇਕ ਸਦਮਾ
ਿਜਹਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਰਥਾ ਆਲੋ ਚਨਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ &ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ" ਸਭ ਲੋ ਕ$ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦਰਸ਼ਾਇਆ| ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ9$ ਅਰੰ ਭ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਗਰ ਿਵਚ ਪਵਸ਼
ੇ ਕੀਤਾ| ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ
ਮਾਰਥਾ ਨ/ ਹੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣ ਘਰ ਿਵਚ ਬੁਲਾਇਆ| ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਹ ਨਹ" ਦੱ ਿਸਆ
ਿਗਆ ਿਕ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ|
ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇਣਾ
ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ| ''ਜਦ ਿਯਸੂ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਸੀ ਉਸ ਨ/ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆਂ| ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਖਵਾਏ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ, ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪ ਕੁਝ ਸਮੇ ਲਈ ਉਨ9$
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ਤ, ਦੂਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਜ$ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵ$ ਿਵਚ ਜਦ ਿਯਸੂ ਨ/ ਕੁਝ ਸਮੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ
ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ ਲੈ ਗਏ|" ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਚੇਲੇ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਸੰ ਗ ਸਨ|
ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਥੇ ਵਰਤਮਾਨ
ਇਕ ਜ$ ਦੋ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਦੱ ਸਣ ਅਤੇ ਭੂਿਮਕਾ ਤ, ਇਲਾਵਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਨਹ" ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ
ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਲਈ ਦੱ ਸੋ ਜੋ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਜ$ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਹਨ|
ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਉਥੇ ਹਾਜਰ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਚੁਕੇ ਹੋ, ਤੁਸ" ਉਹ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਜਹੜੇ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਪਿਹਲ$ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ &ਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਣ| ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ
ਇਕ ਇਹ ਗੱ ਲ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨ/ ਉਨ9$ ਿਵਚ ਿਗਆਨ ਰੱ ਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਕਹਾਣੀ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਿਵਚ
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ" ਹੈ|
ਕਦੀ ਕਦੀ, ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵ$ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵB ਿਕ ਕੋੜ9ੀ ਸਬੰ ਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਨ/ਮ, ਸੱ ਬਤ, ਭੋਜਨ, ਜ$ ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱ ਲ$ ਕਹਾਣੀ
ਿਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਹਰਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ, ਬਾਦ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਕੁਝ
ਹੋਰ ਵੀ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜ$ ਪਤੀਰੂਪ ਸਬੰ ਧੀ ਅਰਥ ਹੋਣ|
ਤੁਸ" ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਇਨ9$ ਅਰਥ$ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਿਵਚ ਮਦਦ
ਕਰੋ| ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਨਵ" ਕਹਾਣੀ ਜ$ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਲੈ ਜਾਓ| ਆਖੋ ਿਕ
ਇਹ STS ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ| ਇਹ ਤਦ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ
ਅਸਲ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਅਰਥ ਨੂੰ ਹਿਸਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸ" ਉਨ9$
ਅੱ ਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗੁਵਾਈ
ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱ ਲ$ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ$ਿਕ ਸਰੋਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ| ਇਸ ਤਰ9$ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਅਰੰ ਭ ਕਰੋ, ''ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਇਸ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਹੋਈ|" ਤਦ ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਉਸ
ਿਹੱ ਸੇ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜਾਓ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਹ ਅਰਥ ਜ$ ਪਤੀਕ ਹੋਣ| ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਵB
ਨ/ਮ ਿਵਚ ਹੋਵਗੀ|
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਿਗਣਤੀ 21:4-9 ਿਵਚ, ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਿਪੱ ਤਲ ਦੇ ਸੱ ਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਦੱ ਸ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਨ/ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਿਲਆ ਹੈ, ਤੁਸ" ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗ:ੇ
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''ਸਾਡਾ ਿਮਲ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤ,
ਪਿਹਲ$ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਬਾਦ
ਿਵਚ ਆਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤ, ਅੱ ਗੇ ਮ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੁਣਾਨਾ ਚਾਹ$ਗਾ| ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਿਪੱ ਤਲ ਦੇ ਸੱ ਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤ, ਵੱ ਧ ਖੋਜ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ਹੈ|
(ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾ ਹੈ, ਤੁਸ" ਇਕ ਸੰ ਖੇਪ ਭੂਿਮਕਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂਹੰਨਾ 3:1-16 ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਜੇਕਰ ਸਮਾ ਸੀਿਮਤ ਹੈ ਤ$ ਤੁਸ" ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਿਹੱ ਸੇ ਪਦ 1-13 ਦਾ
ਸੰ ਖੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤ, ਬਾਦ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨ/ ਇਕ ਧਰਮੀ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਦ 14-16 ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ| ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ, ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਇਹ STS ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ!)
ਿਜਸ ਤਰ$ ਮੂਸਾ ਨ/ ਉਜਾੜ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਪ ਨੂੰ &ਚਾ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ$ ਜਰੂਰ ਹੈ
ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਵੀ &ਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਭਈ ਜੋ ਕੋਈ ਿਨਹਚਾ ਕਰੇ ਸੋ ਉਸ ਿਵੱ ਚ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਪਾਪਤ ਕਰੇ

ਿਕਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ/ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ

ਜੋ ਉਹ ਨ/ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌ ਤਾ ਪੁੱ ਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ ਤ$ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ &ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰੇ
ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਪਾਵੇ
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਿਤਆਂ ਦੇ ਪਤੀਿਕਿਰਆਵ! ਨੂੰ ਸੁਣ|
ੋ &ਤਰ ਜੋ ਲੋ ਕ ਦੇਣਗੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ9$ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ$ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਸ਼ਨ$ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵਚ
ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ| ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਗੱ ਲ$ ਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਮੂਲ ਪਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ| ਇਸ ਨੂੰ ''ਜ਼ਰੂਰਤ ਤ, ਿਸਖਾਉਣਾ" ਿਕਹਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ|
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ਨ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|
ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਸਿਚਆਈਆਂ ਲੱਭਣ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ| ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਬੋਲ$ ਅਤੇ ਕੰ ਮ$ ਦੀ ਸੱ ਮਿਖਆ ਕਰੋ| ''ਿਕ" ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ ਪੁੱ ਛਣ ਤ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ9$ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵ$ ਅਤੇ ਅੰ ਦਾਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਾਹ" ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਨਾ ਹੋਣ| ''ਕੀ" ਸਬੰ ਧਤ ਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪਯੋਗ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ| ਿਦਲਚਸਪ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਕਈ ''ਕੀ" ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਿਕ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਲੱਭਣ ਵੱ ਲ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ!
ਿਨਰੀਖਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੋ| ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱ ਸਣ ਤ,
ਬਾਦ, ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: ''ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
(ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ), ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਿਵਖਾ ਸਕੇ?"
ਇਸ ਤਰ9$ ਆਖੋ: ''ਕੀ ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਓ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱ ਸਦਾ
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ਹੈ?" ਜ$ ''ਕੀ ਅਸ" ਇਥੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹ$?" ਿਜਵB ਿਜਵB ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਰੇਕ
ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਹੋਣ, ਉਨ9$ ਕੰ ਮਾ ਜ$ ਬੋਲ$
ਰਾਹੀ, ਿਨਰਾਦਰ ਦਰਸ਼ਾਇਅ ਿਗਆ, ਜ$ ਡਰ, ਜ$ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜ$ ਲਾਲਚ, ਜ$ ਿਕਰਪਾਲਤਾ
ਜ$ ਬਹਾਦਰੀ, ਜ$ ਭਰੋਸਾ, ਜ$ ਸਮਝ| ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਪਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਣ ਿਜਨ9$ ਦਾ
&ਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱ ਸੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਹੀ ਹੋਵ|ੇ
ਉਨ9$ ਿਵਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ਨ ਿਜਨ9$ ਦਾ &ਤਰ ਹ$ ਜ$ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਤ$ ਤੁਸ" ਹ$ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ$ ਵੱ ਲ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ, ''ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ| ਤੁਸ" ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਕਸ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ
ਇਹ ਿਕਵB (ਿਕਥੇ) ਵੇਖਦੇ ਹੋ?"
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚਲੀ ਸਿਚਆਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੋ|
ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਤੁਸ" ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$ ਦੇ ਖਜਾਿਨਆਂ ਦੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਵੱ ਲ
ਜ$ਦੇ ਹੋ, ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ|ੋ ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਸੁਣੋ ਜੇਕਰ ਉਹ, ਜ$ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਿਜਸ ਨ/ ਉਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਤੀਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ
ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਲੋ ਕ$ ਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ (ਸ਼ਕ, ਡਰ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਗੈਰਾ). ਜਦ
ਤੁਸ" ''ਹ$" ਸੁਣੋ ਜ$ ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ''ਹ$" ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ$
ਉਹੀ ਵੱ ਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ, ''ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ, ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ
ਚਾਹੇਗਾ?"
ਆਪਣੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਯੋਗ! ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ| ਜਦ ਤੁਸ" ਪਯੋਗ$ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਚੁੱ ਕੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਭੂ ਵੱ ਲ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤ$ ਤੁਸ" ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸ
ਤਰ9$ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨ/ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਜ$ ਤੁਸ" ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ
ਦੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਚੰ ਗੇ ਪਸ਼ਨ! ਦੇ ਮਹਤੱ ਵਪੂਰਨ ਅੰ ਸ਼ ਜ! ਿਹੱ ਸੇ| ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ:
• ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|
• ਕਹਾਣੀ ਰਾਹ" ਹੀ ਸਾਿਬਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|
ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰF ਸੂਚਨਾ| ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱ ਲ ਜ$ ਕੋਈ ਪਯੋਗ
ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਵਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤ$ ਤਸ"
ਉਸ ਸੂਚਨ$ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$, ਸਾਰੇ ਪਯੋਗ$
ਨੂੰ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਤ, ਬਾਦ ਅਿਤਿਰਕਤ ਬਾਈਬਲ ਪਦ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਇਹ ਿਸਰਫ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਿਕਿਕ ਕਹਾਣੀ ਤ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਦ
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ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਦੀ ਖੋਜ &ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਜਾਏ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨ| ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਬਾਈਬਲ ਿਗਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ &ਤੇ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨ/ ਪਿਹਲ$ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ, ਜੋ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਬਹੁਤ ਅੱ ਛਾ %ਤਰ| ਜਦ ਲੋ ਕ ਸਹੀ ਜ$ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ &ਤਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਤ$ ਉਨ9$ ਨੂੰ
ਉਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ| ਤੁਸ" ਇਸ ਤਰ9$ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ''ਬਹੁਤ ਅੱ ਛਾ &ਤਰ," ''ਇਹ ਤ$ ਮਸੋਿਚਆ ਹੀ ਨਹ" ਸੀ," ਜ$ ''ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ|"
ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਹੀ %ਤਰ ਨਹ" ਹੈ| ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਰੋਤੇ ਨ/ ਸਹੀ &ਤਰ ਨਹ"
ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤੁਸ" ਇਸ ਤਰ9ਾ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ''ਆਓ ਅਸ" ਿਫਰ ਤ, ਕਹਾਣੀ ਵੱ ਲ ਜਾਈਏ ਜੇਕਰ
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ$ਦਾ ਹੈ|" ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਿਸੱ ਟੇ &ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ
ਹਨ ਤ$ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ &ਤੇ ਗੱ ਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕਹੋ, ''ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮ- ਇਹ ਿਹੱ ਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ
ਨਹ" ਸਿਕਆ" ਜ$ ''ਇਹ ਪਸ਼ਨ ਮ- ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹ" ਬੋਿਲਆ ਸੀ|"
ਜੇਕਰ ਸਰੋਤੇ ਦਾ &ਤਰ ਜ$ ਪਸ਼ਨ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਤ, ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤ$ ਤੁਸ" ਕਿਹ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ''ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ &ਤੇ ਅਸ" ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮB ਿਵਚਾਰ ਕਰ$ਗੇ," ਜ$ ''ਅਸ" ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਇਸ ਦਾ &ਤਰ ਵੇਖ$ਗੇ|" ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ ਅਿਜਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹ" ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਗਰੁੱ ਪ ਮੁੱ ਖ ਮੁੱ ਦੇ ਤ, ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਪਸ਼ਨ$ &ਤਰ ਦੇਣ ਿਵਚ ਸਮਾ
ਖਰਚ ਕਰੋਗ|ੇ
ਜੇਕਰ ਗਰੁੱ ਪ ਵੱ ਡਾ ਹੋਵੇ ਜ! ਸਮਾ ਘੱ ਟ ਹੋਵ|
ੇ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣਾ ਅਤੇ ਸਰੋਿਤਆਂ ਦੇ &ਤਰ$ ਨੂੰ
ਸੁਣਨਾ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ STS ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਮਾ &ਤਰ ਦੀ
ਇਜਾਜਤ ਨਹ" ਿਦੰ ਦਾ ਜ$ ਹਾਲਾਤ ਜ$ ਸਰੋਿਤਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱ ਪ ਦੀ ਿਗਣਤੀ &ਤਰ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਇਜਾਜਤ ਨਹ" ਿਦੰ ਦੇ ਤ$ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ| ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲੰਕਰਤ
ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ਨ ਦੇ &ਤਰ &ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ &ਤਰ &ਚੀ ਅਵਾਜ ਿਵਚ ਨਾ ਬੋਲਣ| ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱ ਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾ ਿਦਓ, ਿਤੰ ਨ ਜ$
ਚਾਰ ਸਿਕੰ ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਰੋਤੇ ਆਪਣੇ &ਤਰ ਸੋਚ ਸਕਣ|

ਦਰੁਸਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖੋ: ਸਮੀਿਖਆ ਦਾ ਮੁੱ ਲ
STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦਾ ਇਕ ਲਾਭ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ''ਸੱ ਿਮਿਖਆ" ਦਾ ਇਕ
ਜਬਰਦਸਤ ਸਾਧਨ ਹੈ|
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ਿਵਚ ਸਮੀਿਖਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮੇ ਦੇ ਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀਆਂ ਜ$ਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਿਕ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਭੂਿਮਕਾ
ਦੇਵੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਉਨ9$ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ9$ ਪਿਹਲ$ ਸੁਿਣਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ
ਖੋਜ$ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ|
ਿਕਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇ ਕੁਝ ਨਵB ਲੇ ਕ ਆਏ ਹੋਣ ਜ$ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਛਲੀ ਸਭਾ ਿਵਚ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ ਤ$ ਿਪਛਲੀ
ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੇ ਿਜਨ9$ ਨ/ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਨਹ" ਕੀਤਾ ਸੀ|
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ
ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਮ-ਬਰ$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਜਾਨ/ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ9$ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ
ਕਿਹਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ| ਸਮੀਿਖਆ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ$ ਿਵਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ ਿਦੜ ਅਤੇ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਿਦੜ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਾ
ਹੈ ਿਜਥੇ ਸਭਾ ਿਵਚ ਲੋ ਕ$ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਨ9$ ਨ/ ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ|
ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਿਕਹ ਉਹ ਿਪਛਲੀ ਕਲਾਸ
ਦੌਰਾਨ ਿਸੱ ਖੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਤ$ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਇਹ ਸਮਝ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ
ਿਸਖਾਈ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਜਾਨ/ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਸਮਝੇ ਗਏ| ਜੇਕਰ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ
ਪਿਹਲ$ ਿਸੱ ਖੇ ਹੋਏ ਦੇ ਪਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਜ$ ਕਹਾਣੀ ਨਹ" ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਤ$ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਲਈ
ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇ|
ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹ" ਬਣਦਾ ਿਕ ਅੱ ਗੇ ਵਿਧਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਦੇ
ਰਾਹ" ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਸਮਝੀ ਨਾ ਜਾਵੇ|
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ਅਿਧਆਏ 7: ਸਹੀ ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ! ਪਯੋਗ
ਅਰਥਾਤ ਹਾਥੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ
ਿਜਵB ਿਜਵB ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਆਪਣੇ ਖੋਜਬੀਨ ਦੇ ਹੁੱ ਨਰ ਿਵਚ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ
ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਅਰੰ ਭ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ9$ ਨ/ ਪਿਹਲ$ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱ ਸੇ
ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ| ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਨਹ" ਿਕ ਵੇਰਵਾ ਿਕੰ ਨਾ ਛੋਟਾ
ਹੈ ਹਰੇਕ ਇਕ ਖੋਜ ਿਕੰ ਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ| ਪਰ, ਿਜਵB ਹੀ ਉਹ ਛੋਟੇ
ਿਦਲਚਸਪ ਵੇਰਵੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ$ ਸਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਇਨ9$ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤ, ਓਹਲੇ ਨਾ ਕਰਨ| ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ$ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਦਮਾਗ
ਿਵਚ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਇਤਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਤ, ਵਧ ਕੇ ਹੈ| ਉਹ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਆਤਿਮਕ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਜ$ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱ ਡਣ ਜੋ ਛੋਟਾ ਵੇਰਵਾ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਲਆਦੀ ਹੈ|
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਗੋਲੀਅਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ|
ਉਹ ਪਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ$ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨ/ ਇਕ
ਛੋਟਾ ਬੱ ਚਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨ/ ਇਕ ਵੱ ਡੇ ਹੁੱ ਨਰ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਾਹਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਜੱ ਤ ਿਲਆ| ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ9$ ਲਾਗੂ ਜ$ ਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ: ''ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵ$ਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ$ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|"
ਬਹੁਤ ਅੱ ਛਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ| ਪਰ, ਕੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਬੱ ਸ ਇੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ?
ਬੇਸ਼ਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ
ਮੁੱ ਖ ਆਤਿਮਕ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰ ਦਾਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ| ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਦਾਊਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਨਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਝੂਠ/ ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱ ਖਦੀ ਸੀ|
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸੇਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਉਨ9$ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ
ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਨਾ ਜੋ ਿਜਹੜੀ ਝੂਠ/ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ,
ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ &ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਯੁੱ ਧ ਿਵਚ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ &ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠ/| ਝੂਠ/ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ
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ਵਾਲੀ ਸੇਨਾ ਹਾਰ ਗਈ ਜਦ ਇਕ ਆਮ ਿਜਹਾ ਿਵਖਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵਚ ਚੱ ਿਲਆ|
ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ, ਿਜਵB ਿਕ ਤੁਸ" ਕਈ &ਿਚਤ, ਛੋਟੇ ਵੇਰਵੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ,
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ" ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੋ ਹੋ ਤ$ਿਕ ਤੁਸ" ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਆਤਿਮਕ ਸਿਚਆਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਹੀ ਕਹਾਣੀ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹਨ|
ਹਾਥੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਿਸਧ$ਤ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਲਈ
ਅਸ" ਕਈ ਆਤਿਮਕ ਖਜਾਿਨਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ|
ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ . . .ਪਿਹਲੀ ਸਿਥਤੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਇਸ ਤਰ9$ ਦੀ ਿਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿਹਲ$ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵ|ੇ ਪੰ ਜ
ਿਦਸ਼ਟੀਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਗਏ| ''ਹ$ ਜੀ, ਤੁਸ" ਹੁਣ ਇਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ9ੇ
ਹੋ| ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ|" ਉਸੇ ਹੀ ਘੜੀ, ਉਨ9$ ਿਵਚ, ਚਾਰ ਇਹ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਿਹੱ ਸਾ ਉਹ ਪਿਹਲ$ ਛੂਹਣਗੇ|
ਇਕ ਦੇ ਹੱ ਥ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨ/ ਇਸ ਤਰ9$ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਅਰੰ ਭ
ਕੀਤਾ, ''ਇਹ ਤ$ ਦਰਖ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਟੈਿਹਣੀ ਹੈ|"
ਦੂਜੇ ਿਦਸ਼ਟੀਹੀਣ ਨ/ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰ ਨ ਨੂੰ ਫੜ9 ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ''ਹਾਥੀ ਤ$ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਬਹੁਤ
ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਤੇ ਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|"
ਤਦ ਤੀਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨ/ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸੁੰ ਡ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ, ''ਹਾਥੀ ਤ$ ਇਕ ਲੰਮੀ ਨਾਲੀ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਕਈ ਥਾਵ$ ਤ, ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ|"
ਚੌਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨ/ ਹਾਥੀ ਦੇ ਿਢੱ ਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ| ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚ ਸਿਕਆ|
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ/ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ, ''ਹਾਥੀ ਤ$ ਵੱ ਡੀ ਗੋਲ ਚੱ ਟਾਨ ਿਜਹਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਪੱ ਥਰ
ਦੀ ਤਰ9$ ਸਖਤ ਨਹ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤ$ ਿਹਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਵੀ ਹੈ!"
ਪੰ ਜਵ$ ਿਦਸ਼ਟੀਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਹੱ ਿਸਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, ''ਓ ਨਹ" ਭਰਾ, ਹਾਥੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ
ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹ" ਹੈ| ਮ- ਹਾਥੀ ਦੀ &ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੁਰੀ9 ਿਜਹੀ ਕਈ ਵਾਰ
ਸੁਣੀ ਹੈ| ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਾਥੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡਾ ਵੱ ਜਣ ਵਾਲਾ ਵਾਜਾ ਹੈ"!
ਭਾਵB ਿਕ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨ/ ਹਾਥੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ9$
ਿਵਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹ" ਸਮਝ ਸਿਕਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦਾ ਹੈ| ਉਨ9$ ਨ/
ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਿਦੱ ਤਾ|
ਜਦ ਅਸ" ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਭਾਲਦੇ ਹ$, ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣੀ
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ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ| ਅਸ" ਇਸ ਨੂੰ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$,
''ਹਾਥੀ|" (ਜਦ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਕਈ ਿਹੱ ਸੇ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਹੀ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਤਰ9$
ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਤ, ਵੱ ਧ ਚਿਰੱ ਤਰ ਹੋਣ| ਉਨ9$ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ, ਹਰੇਕ ਿਦਸ਼ ਜ$
ਚਿਰੱ ਤਰ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ9$ ਹਰੇਕ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਸਿਚਆਈ ਹੋਵ|ੇ )
ਕਦੀ ਕਦੀ, ਜਦ ਿਮਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ9ਦੇ ਹ$, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ
ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ$ ਤ, ਹੀ ਕੁਝ ਿਵਚਾਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਅਸ" ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ
ਅਸਲ 'ਚ ਫੇਲ9 ਹੋ ਗਏ| ਿਦਸ਼ਟੀਹੀਣ$ ਿਵਚ, ਇਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਨ/ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਮਾ ਹੀ ਨਹ" ਿਦੱ ਤਾ (ਿਕਉ ਉਹ ਇੰ ਨਾ ਕਾਇਲ ਸੀ ਿਕ ਹਾਥੀ ਤ$ ਇਕ ਵੱ ਜਣ ਵਾਲਾ ਵਾਜਾ
ਹੈ)? ਅਸ" ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਕ ਅਸ" ਤ$ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲ$ ਹੀ
ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵਜ, ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਪਰਨ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹ$|
ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$, ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸ" ਿਦਸ਼ਟੀਹੀਣ ਮਨੁੱਖ$ ਦੀ ਤਰ9$ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹ$| ਅਸ" ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਿਨੱਜੀ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਿਵਚ ਫੜ9ੀ ਰੱ ਖਣ ਦੇ
ਰਾਹ" ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਤਦ ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜ$ਦੇ ਹ$| ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਿਵਚ ਫੇਲ9 ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਸੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਸ" ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਆ ਦੇਈਏ|
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਇਸ
ਲਈ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ| ਿਜਹੜੀਆਂ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਸਿਚਆਈਆਂ ਤੁਸ" ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਿਚਆਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਹਾਥੀ ਦਾ ਿਬਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ|
ਬਾਈਬਲ ਿਵਚF-ਹਾਥੀ ਭਾਲਣ-ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ:
ਪਿਹਲ$ ਮਰਕੁਸ 1:40-45 ਪੜ9|ੋ
ਤਦ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਲਓ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਾਲੋ |
''ਇਕ ਕੋੜ9ੀ ਨ/ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਕੇ ਉਹ ਦੀ ਿਮੰ ਨਤ ਕੀਤੀ ਅਰ ਉਹ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹB ਤ$ ਮੈਨੰ ੂ ਸ਼ੁਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ-| ਅਤੇ ਉਸ ਨ/ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ
ਆਪਣਾ ਹੱ ਥ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਅਰ ਉਹ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਮ- ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ$, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋ ਜਾ| ਤ$
ਝੱ ਟ ਉਹ ਦਾ ਕੋੜ9 ਜ$ਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋ ਿਗਆ! ਤਦ ਉਸ ਨ/ ਉਹ ਨੂੰ ਤਗੀਦ ਕਰ ਕੇ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੱ ਲ ਿਦੱ ਤਾ| ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱ ਸ" ਪਰ ਜਾ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਂ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਖਾ ਅਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਭੇਟ ਮੂਸਾ ਨ/
ਠਿਹਰਾਈ ਚੜ9ਾ ਤ$ ਜੋ ਉਨ9$ ਲਈ ਸਾਖੀ ਹੋਵ|ੇ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਐਡਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਯਸੂ ਫੇਰ ਨਗਰ ਿਵੱ ਚ ਖੁਲ9ਮਖੁਲਾ9 ਨਾ ਵੜ
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ਸੱ ਿਕਆ ਪਰ ਬਾਹਰ ਉਜਾੜ ਥਾਵ$ ਿਵਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਚੁਫਿੇ ਰl ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਦੇ ਜ$ਦੇ
ਸਨ|"
ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨAਖੇ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਹਨ| ਪਰ ਕੀ ਤੁਸ"
ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਕਸਰ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ|
ਉਹ ਇਸ ਤਰ9$ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਵੇਖਦੇ ਹਨ:

1. ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਚੰ ਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
2. ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਣਾ,
3. ਿਯਸੂ ਦੇ ਤਰਸ ਅਤੇ ਦਇਆ,
4. ਿਯਸੂ ਕੋੜ9ੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਰਾਹ" ਆਪਣਾ ਪੇਮ ਿਵਖਾਉਣਾ,
5. ਿਯਸੂ ਦੀ ਅਛੂਤ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ
6. ਿਯਸੂ ਦੀ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਪਰ ਿਫਰ ਉਹ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਦਲਚਸਪ ਿਨਰਖਣ$ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ:
1. ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਚੰ ਿਗਆਈ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱ ਸ", ਪਰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਖਾ| ਪਰ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਇੰ ਨਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਰੱ ਖ ਨਹ" ਸਿਕਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ/ ਜਾ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਚੰ ਿਗਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱ ਿਸਆ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਸ ਤਰ9$ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ| ਤਦ ਪਚਾਰ ਰਾਹ" ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ$ ਪਯੋਗ
ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ|
2. ਭਾਵB ਿਕ ਚੰ ਗੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਨਹ" ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ ਪਰ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱ ਤੀ| ਇਥੇ ਗਵਾਹੀ
ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ &ਤੇ ਪਯੋਗ ਿਦੱ ਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ|
3. ਿਕਿਕ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਚੰ ਿਗਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦਾ ਿਗਆ, ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਨਗਰ$ ਚ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ''ਲੋ ਕ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਪਾਿਸl ਆ ਗਏ|" ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਖਬਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਰਨਾਮ ਸਰੂਪ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋ ਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਚੰ ਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਗਏ| ਅਤੇ
ਪਯੋਗ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਚੰ ਗੇ ਹੋਣਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ" ਿਕਵB
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ|

ਆਓ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਿਕੰ ਨ/ ਅਨAਖੇ ਖਜਾਨ/ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
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ਸੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਜਾਨ/ ਵੇਖੇ ਿਜਨ9$ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਜ$ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮੁੱ ਖ ਿਹੱ ਸੇ &ਤੇ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਅੱ ਧਾ ਹਾਥੀ ਹੀ
ਲੱਿਭਆ ਹੋਵ?
ੇ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕਈ ਖਜਾਿਨਆਂ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਿਜਵB ਿਕ
ਚੰ ਿਗਆਈ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋੜ9ੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ| ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ
ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਜ$ ਉਹ ਿਸਖਾਈਏ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹ", ਤ$
ਅਸ" ਆਤਿਮਕ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠ$ਗੇ|

ਅਸ" ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ"ਏ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱ ਖ ਵਾਕ$ ਨੂੰ ਸਣ"ਏ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ ਿਕ ਉਸ
ਿਦਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਅਸ" ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਦੱ ਤੀ ਸਾਹਸੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਪਸੰ ਦ
ਕਰਦੇ ਹ$, ਇਸ ਤਰ9$ ਅਸ" ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਿਕਆ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹ$|
ਆਖੀਰਕਾਰ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨ/ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵ$ &ਤੇ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ/
ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹ$, ਇਸ ਲਈ ਅਸ" ਉਸ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰਦੇ ਹ$|
ਆਓ ਅਸ" ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇਕ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਸਿਹਜੇ ਸਿਹਜੇ ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਿਕ ਅਸ" ਕੀ ਖੋਜ
ਸਕਦੇ ਹ$|
ਿਯਸੂ ਨ/ ਚੰ ਗੇ ਹੋਏ ਕੋੜ9ੀ ਨੂੰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ?
ਉਸ ਚੰ ਗੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿਹਦਾਇਤ$ ਕੀ ਉਹ ਸੁਝਾਵ ਸਨ? ...
ਨਹ"| ਦਰਅਸਲ, ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੰ ਗੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਹੁਕਤ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੰ ਿਗਆਈ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱ ਸੇ| ਉਸ ਨੂੰ ਤ$ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਜਕ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਚੰ ਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ!
ਇਸ ਲਈ ਅਸ" ਇਹ ਿਸੱ ਖ ਰਹੇ ਹ$ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਜਦ ਅਸ" ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਖੁਸ਼ੀ,
ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਜ$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਦੇ ਹ$? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਸੂਚਨ$ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ" ਉਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ
ਲੈ ਸਕੀਏ ਜੋ ਉਸ ਿਦਨ ਉਥੇ ਹੋਈ ਸੀ|
ਜੇਕਰ ਅਸ" ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤ, ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤ$ ਅਸ" ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗੁਆ
ਬੈਠ$ਗੇ!
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ਪੂਰੀ ਤਰ9$ ਿਤਆਰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ-ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਸਭ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ &ਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ| ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਯਸੂ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ|
''ਉਸ ਨ/ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਆਓ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨ/ੜੇ ਦੇ ਨਗਰ$ ਿਵਚ ਚਲੀਏ ਜੋ ਮ- &ਥੇ ਭੀ
ਪਚਾਰ ਕਰ$ ਿਕਿਕ ਮ- ਇਸੇ ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹ$| ਤ$ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲੀਲ ਿਵਚ ਉਨ9$ ਦੀਆਂ
ਸਮਾਜ$ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦਾ ਅਰ ਭੂਤ$ ਨੂੰ ਕੱ ਢਦਾ ਸੀ|" ਮਰਕੁਸ 1:38-39
ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ 38 ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ/ੜੇ ਦੇ ਨਗਰ$ ਿਵਚ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ|
ਿਯਸੂ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਕੋੜ9ੀ ਤ, ਕੀ ਚਾਹੰ ਦਾ ਸੀ?... ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਿਵਖਾਵੇ| ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱ ਧ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਬਲਦਾਨ
ਚੜ9ਾ| ਇਸ ਲਈ ਅਸ" ਸਭ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਅਸ" ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਵੇਖ$ਗੇ ਿਜਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੇ
ਨ/ਮ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ ਹੋਏ ਕੋੜ9ੀ ਨ/ ਇਸ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨ/ਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਨਹ" ਹੋਇਆ ਸੀ|
ਿਯਸੂ ਨ/ ਕੋੜ9ੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੋੜ9ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ
ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਜਕ$ ਨੂੰ ਿਵਖਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹ" ਹੋਈ| ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਰਾਹ" ਕੀ
ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹ$ ਜੇਕਰ ਿਯਸੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਜਕ$ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾਈ
ਨੂੰ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਸਨ?...ਇਸ ਲਈ ਚੰ ਗੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ" ਿਕਸ ਨੂੰ
ਆਦਰ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਿਯਸੂ? ਜਾਜਕ? ਪੁਰਾਣੇ ਨ/ਮ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ
ਿਵਵਸਥਾ?...ਠੀਕ ਹੈ| ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹ" ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ!

ਚੰ ਗਾਈ ਤ, ਬਾਦ, ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ
ਿਵਚ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਖੁਲੇ 9 ਆਮ ਨਗਰ$ ਿਵਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ|
ਚੰ ਿਗਆਈ ਅਤੇ ਕੋੜ9ੀ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ ਅਸ" ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਅਨAਖੀਆਂ ਗੱ ਲਾ ਵੇਖੀਏ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਿਚਆਈਆਂ ਹਨ| ਪਰ
ਜੇਕਰ ਅਸ" ਕੋੜ9ੀ ਦੀ ਅਵੱ ਿਗਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਤੀ ਿਨਰਾਦਰ ਨੂੰ
ਅਸ" ਭੁੱ ਲ ਜਾਈਏ ਿਜਹੜਾ ਹੁਣੇ ਚੰ ਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤ$ ਅਸ" ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱ ਧੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ
ਗੁਆ ਬੈਠ$ਗੇ|
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ਿਜਸ ਤਰ9$ ਅਸ" ਚੰ ਿਗਆਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲ- ਦੇ ਹ$, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$
ਸਾਨੂੰ ਕੋੜ9ੀ ਦੀ ਅਵੱ ਿਗਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਿਪਛਲਾ ਿਹੱ ਸਾ ਅਨੰਦ ਜ$ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹ" ਹੈ; ਇਹ ਤ$
ਆਪਣੀ ਇੱ ਛਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ| ਇਹ ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱ ਗੇ
ਪਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ$ ਲਈ ਅਵੱ ਿਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ9ਨ ਨਾਲ (ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ
ਨਾ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ), ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚਆਈ, ਹਾਥੀ, ਭਾਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਚਮਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਅਛੂਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਨਵ$ ਜੀਵਨ
ਿਲਆਂਦਾ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਬਾਦ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜੀ &ਤੇ ਚੱ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਨ/ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਵੱ ਿਗਆ ਕੀਤੀ| ਇਹੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਹੈ ਿਜਸ
ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋੜ9ੀ ਨ/ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਚੰ ਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਚੰ ਿਗਆਈ &ਤੇ ਕੀਤਾ| ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ, ਅਸ" ਵੇਖਦੇ
ਹ$ ਿਕ ਲੋ ਕ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਲੋ ਕ ''ਧਾਰਿਮਕ" ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਆਪਣੇ
ਜੋਸ਼ ਿਵਚ ਇਹ ''ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ" ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੇ ਜ$ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤੇ
ਕੀ ਉਹ ਉਹ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ
ਗਲਤ ਹੈ? ਨਹ"-ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ| ਕੀ ਇਹ
ਉਸ ਸਮੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਗਲਤ ਸੀ? ਿਬਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ!
ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਿਕ
ਸਹੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ &ਤਮ ਉਦਾਹਰਣ 1 ਸਮੂਏਲ ਿਵਚ ਹੈ| ਉਥੇ
ਅਸ" ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਧਾਰਿਮਕ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾ
ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉਹ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱ ਲ, ਅਵੱ ਿਗਆਕਾਰੀ ਿਵਚ ਢਕੇ ਹਨ|
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਿਨਰਾਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੱ ਡੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ|
ਭਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟ$ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਸੰ ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਯਾ
ਇਸ ਗੱ ਲ &ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ? ਵੇਖ, ਮੰ ਨਣਾ ਭੇਟ$ ਚੜ9ਾਉਣ
ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਬਣਨਾ ਛੱ ਤਿਰਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ, ਚੰ ਗਾ ਹੈ, ਿਕ ਜੋ
ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਚਰਊ ਅਤੇ ਬਦੀ
ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹੀ ਹੈ

(ਸਮੂਏਲ 15:22-23)
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ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ$ ਇਥ, ਤਕ ਿਕ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋੜ9ੀ ਦੀ ਅਵੱ ਿਗਆਕਾਰੀ ਜਦ
ਅਸ" ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਵੱ ਲ ਜ$ਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਕ ਆਿਗਆ ਿਮਲ ਜ$ਦੀ ਹੈ| ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਪਾਪ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਕਿਕ
ਅਸ" ਇਸ 'ਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਨਹ" ਿਕਹਾ ਹੈ, ''ਮ- ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ, ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਚੁਣਦਾ
ਹ$|" ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸ" ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸ"
ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਉਸ &ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹ$ ਤ$ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ| ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੀ
ਕਮੀ ਅਵੱ ਿਗਆਕਾਰੀ ਹੀ ਹੈ|
ਅਸ" ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਨਹ" ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ$ ਅਰਥਾਤ ਕੰ ਮ ਅਤੇ
ਅਵੱ ਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ| ਜੇਕਰ ਅਸ" ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨf ਕੋੜ9ੀ ਦੀ ਅਵੱ ਿਗਆਕਾਰੀ ਲਈ
ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹ$, ਅਸ" ਆਪਣੀ ਇੱ ਛਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱ ਛਾ &ਤੇ ਆਮ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ$| ਇਹ ਿਕੰ ਨ/ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਅਸ" ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਹ$, ''ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਿਵਚ
ਕੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ9$ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਿਜਬ ਕਾਰਨ ਹਨ|" ਬੜੀ
ਅਜੀਬ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ ਅਸ" ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ$ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ$ ਿਬਆਨ
ਕਰਦੇ ਹ$| ''ਮ- ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਵੱ ਿਗਆ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ$ ਿਕਿਕ ਮ- ਉਸ ਤ,
ਚੰ ਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ$|"
ਅਸ" ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤ,
ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਅਸ" ਇਹ ਹੀ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਿਕੰ ਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ
ਕਹਾਣੀ ਤ, ਅਸ" ਖੁੰ ਝ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਿਸਖਾਦੇ ਹ$|
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਥੋ ਤਕ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਇਕ ਗੰ ਭੀਰ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ| ਹਾਥੀ ਦਾ
ਇਹ ਉਦਾਰਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸ"
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਸੁਣੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ| ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ
ਬਾਈਬਲ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ''ਿਜਸ ਦੇ ਕੰ ਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ|"
ਜਦ ਿਸਖਾਉਣ ਿਵਚ STS ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹ$ ਤ$ ਅਸ" ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਪਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ &ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ| ਅਸ" ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਕੱ ਲਾ ਿਹੱ ਸਾ
ਿਕਸ ਤਰ9$ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ|
ਕੋੜ9ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅਵੱ ਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਵੇ| ਿਫਰ ਵੀ,
ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ, ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ
120

ਨਤੀਜਾ ਨਹ" ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ| ਅਸ" ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਕਿਕ ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਿਵਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹ$, ਇਹ ਇਸ
ਲਈ ਨਹ" ਿਕਿਕ ਅਸ" ਅਵੱ ਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ, ਡਰਦੇ ਹ$|
ਮਰਕੁਸ ਿਵਚ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ", ਲੋ ਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ
ਅਵੱ ਿਗਆਕਾਰੀ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖ ਸਕਣਗੇ ਿਜਹੜਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ
ਜੀਵਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚੰ ਿਗਆਈ ਦਾ ਅਨੰਦ ਵੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਅਸ" ਸਫਾਈ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ$ ਜ$ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਅਵੱ ਿਗਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹ$
ਤ$ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਤ, ਿਵਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹ$ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰ ਨਣ
ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹ$|

ਅਿਧਆਏ 8: ਅਨਪੜ1 ਅਤੇ
ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ
ਪੜ1 ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ1! ਨਾਲ ਇੱਕਠ; ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਅਕਸਰ STS ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਅਨਪੜ9 ਵੀ ਆਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ
ਇਨ9$ ਅਨਪੜ9$ ਰਾਹ" ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ9$ ਲਈ ਪਿੜ9ਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ9$
ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਵੇ ਜ$ ਉਨ9$ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਔਡੀਓ ਪਲੇ ਅਰ &ਤੇ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ
ਜਾਵੇ|
ਜਦ ਵਰਕਸ਼ਾਪ$ ਿਵਚ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਦ ਅਸ"
ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਮੇਗਾ ਵੋਅਸ ਰਾਹ" ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਸੋਲਰ-ਪਾਵਰ ਔਡੀਓ ਪਲੇ ਅਰ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਨਵB ਨ/ਮ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਮ$ ਬੋਲੀ ਿਵਚ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ| ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਪੋਜੈਕਟ ਪਲੇ ਅਰ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ
ਜੋੜਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ|
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤ, ਬਾਦ, ਇਕ ਪਲੇ ਅਰ ਇਕ ਿਪੰ ਡ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਿਦੰ ਦਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ| ਪਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਲੇ ਅਰ ਦਾ ਿਨਗਰਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ$ਝਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ| ਪਲੇ ਅਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਸਖਾਦਾ ਹੈ|
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ, ਸਾਰਾ ਿਪੰ ਡ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ|
ਅਕਸਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ/ ਇਸ ਪਲੇ ਅਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
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ਮੰ ਿਨਆਂ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਪੜ9 ਲੋ ਕ$ ਨ/) ਿਕ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਹੁਮਲੀ
ੁੱ ਭBਟ ਪਾਸਟਰ
ਨੂੰ ਦੇਣ| ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਪਲੇ ਅਰ ਉਸ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਨਪੜ9$ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਿਸੱ ਖਣਾ ਦੇ ਸੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੇਵਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ| ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਰਕਾਿਡੰ ਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇਹ
ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗਸ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ|
ਇਹ ਬੜਾ ਿਦਲਚਸਪ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਹਸਤਪੁਤਕ ਿਵਚ ਦੀ ਟਿਨੰਗ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸੰ ਸਾਰ ਭਰ
ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ-ਪਿੜ9ਆਂ ਿਲਿਖਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਨਪੜ9$ ਨੂੰ ਵੀ-ਉਹ ਵੀ ਇਕੋ ਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਿਵਚ| ਅਕਸਰ ਅਨਪੜ9 ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਿਵਚ ਿਵਚ ਵੱ ਧ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਵਖਾਦੇ ਹਨ, ਬਜਾਏ ਉਨ9$ ਦੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਪੜ9 ਸਕਦੇ
ਹਨ|
ਕਈਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਿਕ ਅਨਪੜ9 ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਆਤਿਮਕ ਖਜਾਿਨਆਂ ਨੂੰ
ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱ ਧ ਯੋਗਤਾ ਦਰਸ਼ਾਦੇ ਹਨ| ਿਫਰ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਪਿੜ9ਆ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ
ਅਨਪੜ9 ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤ$ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਲਈ ਪਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਖ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਗੱ ਲ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਪਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਖੱ ਿਟਆ ਹੋਇਆ
ਹੁੱ ਨਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਪੜੇ ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ9$ ਲਈ ਇਕੋ ਿਜਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ|
ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਯੋਗ|
ਡਵੈਿਨਰੋ, ਯੂਗ$ਡਾ ਦੀ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ, ਇਕ ਬਜੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨ/ ਇਕ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀ ਜੀ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਮ- ਦੋਹB ਹੀ ਕਦੀ ਨਹ" ਭੁੱ ਲ$ਗੇ| ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਪBਡ"ੂ ਹਨ, ਉਸ ਨ/ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੱ ਤੀ|
''ਇਥ, ਦੇ ਲੋ ਕ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਪੜ9 ਨਹ" ਸਕਦਾ
ਹੈ| ਇਹ ਥ$ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਸੱ ਧਾ ਸਾਦਾ ਹੈ!
''ਇਕ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਨੂੰ ਮ- ਇਕ ਦਰਖ਼ਤ ਦੇ ਹੇਠ$ ਖੜ9ਾ ਹੋਇਆ ਗੌਹ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ STS ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਗਰੁੱ ਪ ਨੂੰ ਿਜਨ9$ ਨ/ ਉਹ ਕਹਾਣੀ
ਨਹ" ਿਸੱ ਖੀ ਸੀ ਉਨ9$ ਅੱ ਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ| ਇਹ ਬਜੁਰਗ ਆਦਮੀ, 65 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ
ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨ/ ਦੂਜੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ, ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਕੁਹਾੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ|
ਿਜਸ ਤਰ9$ ਉਸ ਨ/ ਉਨ9$ ਮਨੁੱਖ$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਮ- ਉਸ
ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ|
''ਤਦ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਯੋਗ$ ਵੱ ਲ ਮੁਿੜਆ, ਉਸ ਨ/ ਪੁੱ ਿਛਆ, 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ
ਹੈ ਿਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਿਕੰ ਨ/ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਿਕਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜੀ ਕੁਹਾੜੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ
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ਉਹ ਉਧਾਰੀ ਮੰ ਗੀ ਹੋਈ ਸੀ?' ਗਰੁੱ ਪ ਿਵਚ, ਇਕ ਨ/ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਭਿਰਆ| 'ਅਤੇ ਅਸ" ਗੱ ਲ ਬਾਤ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਵਖਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਦੀ
ਉਧਾਰੀ ਮੰ ਗੀ ਹੋਈ ਕੁਹਾੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ?'

''ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ" ਉਧਾਰ ਮੰ ਿਗਆ ਹੈ?' ਉਨ9$ ਮਨੁੱਖ$ ਨ/ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱ ਲ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆਂ ਿਹਲਾਉਣ ਲੱਗੇ|
''ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਨ/ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ| 'ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹ" ਹੈ?
ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਇਹ ਿਪੰ ਡ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਿਜਨ9$ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਹੈਰਾਨੀ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, 'ਸਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹ" ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਸਾਡੀ ਨਹ" ਹੈ|'
''ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਨਰਾਸ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਕਿਕ ਉਨ9$ ਨ/ ਉਹ ਖੋਜ ਨਹ" ਕੀਤੀ ਸੀ
ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨ/ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕਦਮ ਬੋਲ ਿਪਆ, 'ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸ" ਉਨ9$ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਹੋ?'
'' 'ਹ$| ਅਸ" ਉਨ9$ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਹ$ ਉਨ9$ ਦਾ ਇਕੱ ਠਾ ਜਵਾਬ ਸੀ| 'ਅਸ" ਉਨ9$ ਲਈ ਚਾਰ
ਬਕਰੀਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ!'
'' 'ਮ- ਜਾਣਦਾ ਹ$,' ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਨੂੰ &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ| 'ਪਰ ਉਨ9$ ਬਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਕਸ ਨ/
ਿਦੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਬਕਰੀਆਂ ਪਾਲਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸ ਨ/ ਿਦੱ ਤੀ? -ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/! ਇਸ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਹੈ, ਤੁਸ" ਨਹ"!' ਉਨ9$ ਮਨੁੱਖ$ ਨ/ ਕੁਝ ਗੰ ਭੀਰਤਾ
ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਏ|
'' 'ਤੁਸੀੱ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਜਵB ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ, ਉਧਾਰ ਮੰ ਗੀਆਂ ਹਨ? ਮ- ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱ ਟਦਾ ਹ$ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਠੁੱ ਡੇ
ਮਾਰਦੇ ਹ$ ਿਜਵB ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮ- ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹਵ$ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ$,
ਪਰ ਉਹ ਤ$ ਉਧਾਰੀ ਮੰ ਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹ" ਹੈ! ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ9$ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵB ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ9$ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਵੀ|'
''ਇਸ ਗੱ ਲ &ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱ ਗੇ
ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ| ਬਾਕੀ ਲੋ ਕ ਵੀ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਨ/ ਉਨ9$ ਨੂੰ
ਉਹੀ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤਾ| ਉਨ9$ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖ$ ਿਵਚ, ਵੀ ਅਥਰੂ ਵਗਣ ਲੱਗੇ| ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਰੁੱ ਕ ਗਈ ਜਦ ਤੌਬਾ ਦਾ ਸਮਾ ਆਇਆ|"
123

ਿਜਵB ਹੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਿਦਮਾਗ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ| ਕੀ ਇਹ
ਸੰ ਦੇਸ਼ ਸੱ ਚ ਿਵਚ ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਹੈ? ਮ- ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਉਧਾਰ ਮੰ ਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ ਦੇ
ਮਹੱ ਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹ$| ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵਾਿਜਬ ਪਯੋਗ ਹੈ? ਪਰ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ$ ਇਹ ਉਸ
ਸਮB ਦੇ ਉਨ9$ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਿਜਬ ਸੀ! ਤਦ ਮ- ਸੋਿਚਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮ- ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ
ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹ$ ਿਕ ਮ- ਉਨ9$ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹ$ ਜਦ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ$ ਕੀ ਮ- ਉਨ9$ ਨਾਲ ਮ- ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ, ਉਧਾਰ ਪਾਪਤ ਵ$ਗ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹ$?
ਉਸੇ ਹੀ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਇਕ ਿਨਰ&ਤਰਤਾ ਆ ਗਈ|
[ਕੀ ਇਸ ਅਨਪੜ9 ਬਜੁਰਗ ਨ/ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਾਿਜਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਸ ਨ/ ਪBਡੂ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਸ਼ਨ$ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਕ
ਪਿੜ9ਆ ਿਲਿਖਆ ਆਗੂ, ਿਜਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਅਨਪrਹ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਹ" ਉਸ
ਦੀ ਸੰ ਸਕਰੀਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ ਨਾਲ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹ$, ਿਬਲਕੁਲ
ਹ$!]
ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ
ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਗਿਹਰੇ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਦੀ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਵਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਆਦੇ ਹਨ| ਲੋ ਕਲ ਪਾਸਟਰਸ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਲੈ ਣ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ
ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ|
ਜੋ ਵੀ ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਨ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ
ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜ$ ਲੋ ਕਲ ਕਲਸੀਆ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਿਵਚ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਮਨAਨੀਤ ਕਰਨ| 12 ਲੋ ਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਉਨ9$ ਿਵਚ,
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਹੋਣ| ਤਦ STS ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਦੇ ਰਾਹ" ਚੁਣੇ
ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਖਾਸ ਟੇਿਨੰਗ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਮੌਖਕ
ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਓਵਰਸੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅੱ ਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ|
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ$ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ| ਇਕ ਸਾਲ ਿਵਚ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ,
ਬਾਦ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਿਮਲਦੇ ਹਨ ਅਤ ਿਫਰ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਚਲੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ| ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਓਵਰਸੀਅਰ ਇਨ9$ ਸੈਸ਼ਨ$ ਦੇ ਹਫਿਤਆਂ
ਦੇ ਅੰ ਤਲੇ ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਆਦਾ ਹੈ| ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਪ
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ਪਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋ ਕਲ ਪਾਸਟਰ ਜ$ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਜਗਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ|
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠਕਰਮ ਿਸਖਾਇਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, 210
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਲਈ STS ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਸਮB ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਕੋਈ ਇਨ9$ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹ" ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤ$ ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਿਸੱ ਖ ਲਏ ਗੇਜੂਏਟ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰ ਤਜਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ| ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਹੁੱ ਨਰ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ,
ਉਨ9$ ਨੂੰ ''ਪੈਕਟੀਕਲ" ਿਕਹਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟੇਿਨੰਗ ਦੇ ਿਹੱ ਸਾ ਹਨ|
ਇਕ ਿਬਸ਼ਪ ਨ/ ਬੜਾ ਅਨAਖਾ ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ| ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕ
ਿਜਹੜੇ ਫੁੱ ਲ$ ਦੇ ਖੇਤ$ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਮੇ ਿਮਲਦੇ ਸਨ| ਉਸ ਨ/
ਇਨ9$ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਥਾਨ$ &ਤੇ ਰੱ ਿਖਆ ਿਜਥੇ ਉਹ ਇਕ ਹਫਤੇ ਿਵਚ ਪੰ ਜ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਿਸੱ ਖਦੇ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ| ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁਦੇ
ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਨ9$ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਗਏ| ਪਿਹਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੀਆਂ
ਿਵਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ 16 ਨਵੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵ$ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ|
ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ''ਕੰ ਮ$" &ਤੇ ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹਰ ਰੋਜ ਕੰ ਮ ਤ, ਿਮਲਦੇ ਹਨ| ਉਨ9$ ਦੇ
ਟੀਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ9$ ਸਕੂਲ$ ਲਈ ਇਹ 210 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਮੂਨਾ ਹਨ|
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ, ਕੁਝ ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਘਰ$ ਿਵਚ ਚਲਾਏ ਜ$ਦੇ ਹਨ|
ਿਤੰ ਨ ਜ$ ਚਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਦੇ ਹਨ|
ਿਫਿਲਪਾਈਨ ਿਵਚ ਇਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਹਫਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੁਡੀਓ ਿਵਚ STS ਦੇ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ| ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੇ
ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ$ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਕੁਝ ਮੈਸਜ
ੇ ਤ$
ਅਿਜਹੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ, ਆਏ ਹਨ , ਿਜਹੜੇ ਅੱ ਤਵਾਦੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ!
ਤਦ ਉਸ ਨ/ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਰੇਡੀਓ &ਤੇ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ| ਰੇਡੀਓ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਜਦ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਨ/ ਪਸਾਰਨ ਿਵਚ ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ
ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ| ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਸਨ
ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱ ਿਛਆ, ''ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਟਾਪੂ ਿਵਚ ਿਕ ਨਹ" ਹੋ ਸਕਦਾ?"
ਉਸ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤ, ''ਮੋਬਾਈਲ" ਮੌਖਕ ਸਕੂਲ ਅਰੰ ਭ ਹੋਇਆ| ਿਤੰ ਨ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਥਾਵ$ &ਤੇ 7,
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13, 17 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਆਪਿਣਆਂ ਥਾਵ$ &ਤੇ ਿਮਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ
ਲੱਗੇ| ਹਫਤੇ ਿਵਚ ਿਤੰ ਨ ਵਾਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ STS ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ
ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜ$ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ|
ਇਸ ਤਰ9$ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰ9$ ਸਕੂਲ$ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਵਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, STS ਦੇ ਮੌਖਕ
ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੁਲ 9 ਦੇਸ਼$ ਿਵਚ 1 ਤ, ਵਧ ਕੇ 60 ਹੋ ਗਈ!
ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਦੇ 40 ਪਤੀਸ਼ਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ$ ਤ,
ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਪਾਪਤ ਹਨ| ਇਨ9$ ਿਵਚ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਾਸਟਰ ਜ$ ਪਚਾਰਕ$ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 95 ਪਤੀਸ਼ਤ ਹੈ!

ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਭਾਵ - ਸਦਮਾ, ਹੈਰਾਨੀ, ਿਫਰ ਡਰ
ਉਸ ਸਦਮੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ| ''ਲੇ ਕ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਟਾਪੂ &ਤੇ ਿਜਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਰੰ ਭ ਹੋਈ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨ/ ਇਕ ਨਵ" ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋ ਕ
ਬਹੁਪਤਨੀਕਵਾਦੀ ਹਨ| ਪਰ ਇਹ ਇੰ ਨਾ ਹੀ ਨਹ" ਹੈ, ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਹੁਪਤਨੀਕਵਾਦੀ ਹਨ! ਅਸ" ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ
ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?"
ਉਸ ਆਰੰ ਭਕ ਸਦਮੇ ਤ, ਬਾਦ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਮ- ਪਭੂ ਤ, ਪੁੱ ਿਛਆ| ਬੜੀ
ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨ/ ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਿਕ ਅਸ" ਕੀ ਆਖੀਏ| ''ਿਜਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਤੁਸ"
ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹੋ ਉਨ9$ ਲਈ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹ" ਹੈ|
ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਹੈ|"
''ਕੀ ਇਹ ਪੱ ਕੀ ਗੱ ਲ ਹੈ?" ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨ/ ਿਕਹਾ| ''ਇਹ ਵੀ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਇਹ
ਸਥਾਨ ਿਕੰ ਨਾ ਦੂਰ ਹੈ? "ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਿਜਸ ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਰਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਟੈਹਿਣਆਂ
ਕੋਲ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ| ਉੁਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਇਕ ਿਸਰੇ &ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੀ ਿਜਥੇ ਸੈਲ ਫੋਨ ਸਹੀ
ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਿਮਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਦਰਖ਼ਤ &ਤੇ ਚੜ9ਨਾ ਸੀ! ''ਇਹੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਅੰ ਤਮ &ਤਰ ਹੈ?"
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ਮ- ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦਵਾਇਆ ਿਕ ਇਹੀ &ਤਰ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇਗਾ|
ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਿਕ ਬਹੁਪਤਨੀਕ ਇਨ9$ ਮਸੀਹੀ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ
ਨਹ" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮ- ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਉਿਚਤ ਸਮੇ &ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇ| ਇਸ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਦਰਖ਼ਤ ਤ, ਹੇਠ$ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਸ" ਸਭ ਨ/ ਉਨ9$ ਲਈ
ਪਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ!
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤ, ਬਾਦ, ਟੀਮ ਵਾਿਪਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ਭੇਜੀ:
''ਟੇਿਨੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ, ਗਰੁੱ ਪ ਿਵਚ, ਇਕ ਨ/ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਿਤਆਰ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ-ਤੁਸ" ਇਸ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਿਲਆ ਹੈ-ਬਹੁਪਤਨੀਕ! ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨ/ ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਅੱ ਗੇ ਨਹ" ਿਲਆਂਦਾ! ਕੁਝ ਵੀ ਹੱ ਲ ਨਾ ਿਨਕਿਲਆ, ਪਰ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਆਤਮਾ ਨ/ ਇਹ ਬੀਜ ਉਨ9$ ਦੇ ਿਦਲ$ ਿਵਚ ਬੀਜ ਿਦੱ ਤਾ|

''ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਟਾਪੂ ਿਵਚ
ਿਕਸੇ ਮਸੀਹੀ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਦਾ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਅਤੇ ਤੁਸ" ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਬਾਈਬਲ ਿਲਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸ" ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ
ਸਕੀਏ!' ਉਨ9$ ਸਾਡੇ ਅੱ ਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਅਸ" ਉਨ9$ ਦੇ ਟਾਪੂ ਿਵਚ ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ
ਅਰੰ ਭ ਕਰੀਏ| ਅਸ" ਿਕਹਾ, 'ਠੀਕ ਹੈ|' "

ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਬਾਦ ਸਕੂਲ ਅਰੰ ਭ ਹੋ ਿਗਆ|
ਸਕੂਲ ਚੱ ਲਣ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਨੀਆਂ ਿਵਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਮਲੀ| (ਤਦ ਤਕ, 12 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ/ 60 ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਂ ਅਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕੀਤਾ|) ਸਾਡੇ ਡਾਏਰੈਕਟਰ ਨ/ ਦੱ ਿਸਆ, ''ਭਾਵB ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ"
ਸੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਬਹੁਪਤਨੀਕ ਦੇ ਿਵਰੱ ਧ
ਬਦਲਾਓ ਿਲਆਣ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਯੋਗ ਕਰੀਏ| ਉਨ9$ ਨ/ ਬਹੁ ਪਤਨੀਕ ਪਥਾ
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੱ ਿਤਿਗਆ ਕੀਤੀ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਿਜਨ9$ ਦੇ ਇਕ ਤ, ਵੱ ਧ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ ਉਨ9$ ਨੂੰ
ਸੇਵਾ ਤ, ਿਤਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|"
ਉਸ ਿਦਨ ਤ,, ਇਹ ਅਮੁੱ ਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਪੱ ਿਤਿਗਆ ਿਵਚ ਸੱ ਚੇ ਬਣੇ ਰਹੇ|
ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤ, ਬਾਦ, ਅਤੇ ਇਹ 12 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗੈਜਏ
ੁ ਟ ਹੋਏ, ਉਹ
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ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ|
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨ/ ਪਿਹਲ$ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$
ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨ/ ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੈਜਏ
ੁ ਸ਼ਨ ਦੇ ਿਦਨ &ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ
ਖਾਸ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱ ਤੀ:
ਮ- ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਤ, ਅਫਰੀਕੀ STS ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ| ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ ਅਤੇ ਮ- ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪੱ ਛਮੀ ਲੋ ਕ$ ਦੇ
ਸਬੰ ਧ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ|
ਇਸ ਤਰ9$ ਅਸ" ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱ ਠ/ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ9$ ਨ/ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ! ਪਰ
ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨ/ ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇ ਕ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਟਾਪੂ
&ਤੇ ਿਸਖਾਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤ, ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਸੱ ਖੀਏ!
ਹੁਣ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਰ9$, ਸਾਰੇ 70 ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ
ਮਦਦ ਪਾਪਤ ਹੋਈ| ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਵ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ|
[ਅਸੀੱ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ| ਿਜਵB
ਹੀ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਸਮਝ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਿਣਆਂ, ਉਨ9$ ਨ/ ਤੌਬਾ ਨਾਲ &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਪਥਾ ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ| ਉਨ9$ ਨ/ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਮ ਿਵਖਾਇਆ
ਹਾਲ$ਿਕ ਉਨ9$ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸ ਿਵਚ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ| ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਯਾਕੂਬ
1:27 ਿਵਚ ਵਚਨ &ਤੇ ਚਲੱਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ| ''ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ੁ
ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਸ਼ੁੱ ਧ ਅਤੇ ਿਨਰਮਲ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਅਨਾਥ$ ਅਤੇ ਿਵਧਵ$
ਦੀ ਉਨ9$ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱ ਧ ਲੈ ਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਤ ਤ, ਿਨਹਕਲੰਕ
ਰੱ ਖਣਾ।”
ਇਹ ਵਚਨ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਟਾਪੂ ਦੇ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਨEਿਤਕ ਬਦਲਾਓ ਿਵਚ ਅਤੇ ਅਨਾਥ$ ਦੇ ਪਤੀ ਖਰਾ
&ਤਰਦਾ ਹੈ|]

ਗੈਜੁਏਟ! ਦਾ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਾ
ਿਜਵB ਿਜਵB ਪੈਸਾ ਇਜਾਜਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੈਜੁਏਟ ਸੋਲਰ ਪਲੇ ਅਰ
ਉਪਹਾਰ ਵਜ, ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਗੈਜੁਏਸ਼ਨ ਤ, ਬਾਦ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਾਸਟਰ, ਿਸੱ ਿਖਅਕ
ਪਚਾਰਕ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ| ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤ, ਇਲਾਵਾ, ਉਨ9$
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ਿਵਚ, 25 ਪਤੀਸ਼ਤ ਤ, ਵੀ ਵੱ ਧ ਨ/ ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚੁਿਣਆਂ| ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਿਬਨ$
ਤਨਖਾਹ ਤ, ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟੀ ਜੀ ਐਸ ਪੀ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ
ਖਰਚਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ| ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਨ9$ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ|

ਖੇਤਰੀ ਅਿਧਕਾਰ
ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ$ ਵੱ ਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ|
ਉਹ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ STS ਦੀ
ਸੇਵਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਿਵਚ ਸਰਗਰਮ ਿਰਹਾ| ਉਸ ਸੇਵਾ
ਦੇ ਮੌਕੇ ਨ/ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ &ਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ
ਪੈਸਾ, ਸਮਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ|
ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਈ ਲਈ ਇਹ
ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ 25 ਿਪੰ ਡ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ 9 ਮਹੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਤੰ ਨ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਿਤੰ ਨ ਵਾਰੀ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਮੇ &ਤੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ|
ਇਨ9$ ਿਤੰ ਨ ਟੇਿਨੰਗ$ ਤ, ਬਾਦ, ਇਕ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਨਵB ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੌਖਕ
ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਜ$ਦਾ ਹੈ| ਅਗਲੇ 11 ਮਹੀਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਮੌਖਕ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੇਵਕ$ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨ/ ਜ$ਦਾ ਹੈ|
ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵਚ ਗਾਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉਪਾਹਾਰ, ਸੋਲਰ ਪਲੇ ਅਰ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ, ਟੇਿਨੰਗ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ| ਿਕਿਕ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰਾ ਿਵਚ ਕਈ ਕੰ ਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਸੱ ਿਖਅਕ
ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ| ਖੇਤਰ ਦੇ 2500 ਲੋ ਕ ਪਭਾਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ|
ਉਨ9$ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ, ਬਾਦ, ਲੋ ਕਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਦੇ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਉਨ9$ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ|

ਅਿਧਆਏ 9:
ਕੰ ਿਡਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣਾ - ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ
ਪਰੀਵਰਤਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਕੰ ਿਡਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣਾ: ਮੌਖਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰ ਘਰਸ਼
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ਸੇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਆਪਣੇ ਕੰ ਿਢਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ
ਜਾਨਵਰ ਡਰਾਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਦੇ ਿਤੱ ਖੇ ਕੰ ਡੇ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਚੁੱ ਭ ਜ$ਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਕੰ ਿਡਆਂ &ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੂੰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇਨ9$ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ|
''ਕੰ ਿਡਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣਾ" ਇਸ ਅਿਧਆਏ ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ ਹੈ ਇਹ ਿਸਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਚਾਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹ" ਹੈ| ਕੰ ਡੇ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:
• ਤੁਸ" ਨAਟਸ ਤ, ਿਬਨ$ ਪਭਾਵਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹ" ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ|
• ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਤ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ|
• ਿਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਤ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹ" ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ|
• ਅਨਪੜ9 ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਨਹ" ਕਰ ਸਕਦੇ|
ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅਰੰ ਭ ਿਵਚ STS ਦੇ ਬਾਹਰੇ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ
ਪ-ਦਾ ਹੈ| ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ, ਖਾਸਕਰ ਿਜਹੜੇ ਿਥਓਲੋ ਜੀਕਲ ਿਸੱ ਖੇ ਹੋਏ, ਮੌਖਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ, ਵੱ ਧ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਇਸ ਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਪਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸ" ਉਨ9$ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨ| ਪਰ ਇਸ ਿਵਚ
ਪਿਰਪੱ ਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਹ ਨਵB ਅਨੁਭਵ$ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਜਤਨ ਕਰਨ, ਿਜਵB ਿਕ ਨAਟਸ ਨਾ ਲੈ ਣਾ, ਇਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਉਸ ਤਰ9$ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵB ਿਕ
ਸੇਹੀ ਦੇ ਖੁੱ ਭੇ ਕੰ ਿਡਆਂ ਨੂੰ ਕੱ ਢਣਾ ਹੋਵ|ੇ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਿਵਚ ਚੀਕ ਦੇ ਹਨ| ਪਰ ਜਦ
ਕੰ ਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸੰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵB ਹੀ ਉਹ
ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੁੱ ਨਰ ਕੰ ਮ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ|
ਿਰਵਾਇਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ| ਪਚਾਰ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ
ਤਰ9$ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਜ$ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੜ9ੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਕ ਇਕ
ਪਦ &ਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ| ਕਦੀ ਕਦੀ ਤ$ ਹਵਾਲਾ ਪਿੜ9ਆ ਵੀ ਨਹ" ਜ$ਦਾ;
ਵਕਤਾ ਿਸੱ ਧੇ ਹੀ ਇਕ ਇਕ ਪਦ ਲੈ ਕੇ ਿਸਖਾਦਾ ਹੈ| ਤਦ ਪਦ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਅਧਾਰ &ਤੇ ਪੜ9ੇ
ਜ$ਦੇ ਹਨ| ਕੁਝ ਸਿਚਆਈਆਂ &ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੀਤੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ|
ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਤ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵਕਤਾ ਆਪਣੀਆਂ
ਦੱ ਿਸਆਂ ਗੱ ਲ$ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨਾਨੀ ਜ$ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ$ ਦਾ
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ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਿਵਅਸਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ$ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਵੀ ਜੋਿੜਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ|
ਜੇਕਰ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਪਯੋਗ ਿਦੱ ਤੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਯੋਗ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਰੱ ਖੇ
ਜ$ਦੇ ਹਨ ਜ$ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਦੱ ਸੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਪਯੋਗ ਜ$ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਰਾਹ" ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ| ਪਯੋਗ ਇਸ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ ਸਰੋਿਤਆਂ
ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ$ ਕੀ ਨਹ" ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਇਹ ਿਰਵਾਇਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ
ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਨਹ" ਹੈ| ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਸਰਫ ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਹ" ਹਨ|
STS ਦਾ ਤਰੀਕਾ| ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਸਖਾਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਤੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਆਤਿਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਭਾਲਣ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਪਾਸਟਰ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੰ ਡਲੀ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ
ਿਵਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ9$ ਦੇ ਚੇਿਹਿਰਆਂ &ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਆਪਣੇ
ਲਈ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲ- ਦੇ ਹਨ!
ਇਕ ਬਹੁਤ ਪਿੜ9ਆ ਿਲਿਖਆ ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਦਾ ਸੀ STS ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਆਇਆ| ਇਹ ਮੁਕੱਮਲ ਲੇ ਖਕ
ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ STS ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ| ਉਸ ਨ/ ਿਲਿਖਆ:
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚ [STS]ਅਤੇ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲ$ ਅਸ"
ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵਚ ਵੰ ਡਣ ਘੱ ਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਤਹਾਿਸਕ ਘਟਨਾਵ$ ਿਵਚ ਕਰਦੇ ਸੀ| ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚ
[STS] ਅਸ" ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜਾ ਸਮ$ਤਰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਅੰ ਤਰ ਪਵਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹ$
(ਿਜਵB ਿਕ ਲੋ ਕ$ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਵਨ$ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਸਬੰ ਧ ਆਿਦ) ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ|
ਿਜਵB ਿਕ ਅਸ" ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹ$, ਅਸ" ਇਸ ਪਤੀ&ਤਰ
ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹ$: ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ, ਘੱ ਟ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ STS ਦੇ ਹੁੱ ਨਰ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਨਾਲ ਵੱ ਧ
ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਘੱ ਟ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ, ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ
ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹਨ? ਨਹ" ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ"!
ਅਸ" ਇਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹ$| ਜਦ ਲੋ ਕ ਿਕਸੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪੜ9ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕ ਨਵ$ ਤਰੀਕਾ ਿਸੱ ਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ
ਤਰ9$ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵB ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲ$ ਿਸੱ ਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤ$ ਇਹ ਬਹੁਤ
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ਵੱ ਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ| ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਪਿਹਲ$ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਨ ਿਵਚ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਿਗਆਨੀ ਲੋ ਕ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਇਸ ਅਸੰ ਤੁਲਨ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਭਾਲਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ| ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਮਸੀਹੀ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ
ਬੜੇ ਖੁਲੇ 9 ਿਦਲ ਨਾਲ STS ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ, ਜਦ ਉਨ9$ ਨ/ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਮੌਖਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਿਦਲੇ ਰੀ ਿਵਖਾਈ, ਤ$ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵ$
ਤਰੀਕਾ ਅਨAਖਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ| ਿਜਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਿਸੱ ਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ &ਤੇ
ਉਨ9$ ਨ/ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਖਕ ਨਹ" ਸਨ| ਇਸ ਲਈ ਉਨ9$ ਦੀ ਇਸ
ਨਵ" ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤੀਕੀਆ ਿਵਚ ਉਨ9$ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ|

ਇਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਗੱ ਲ! ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ:

•

ਸਮ$ਤਰ ਵਚਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ

•

ਿਬਨ$ ਨAਟਸ ਤ, ਿਸੱ ਖਣਾ|

•

ਇਕੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ,

•

ਉਸ ਿਹੱ ਸੇ ਤ, ਬਾਹਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣਾ,

•

ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਚਆਈ ਵੱ ਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲਟ
ਹੈ,

•

ਿਕਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਬਨ$ ਪੜ9ੇ (ਜ$ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਪੜ9ਨ ਨਾਲ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ

•

ਸਭ ਕੁਝ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਇਕੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਣਾ|

• ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ| ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਿਕ ਖੋਜ ਉਸੇ
ਿਵਚ, ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|
ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਕਰੋ: ਅਸਲ ਿਵਚ ਅਸ" ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹ"
ਠਿਹਰਾਦੇ ਜ$ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ ਨਹ" ਕਿਹੰ ਦੇ| ਪਰ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ
ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਇਹ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਨ9$ ਕੋਲ ਮੌਖਕ ਤਰੀਿਕਆਂ
ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਅਸ" ਮਸੀਹੀ ਪਾਸਟਰ$ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਦੀ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹ$ ਜੋ ਉਨ9$ ਦੇ ਵਚਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਿਵਚ
ਦਰਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ''ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ" ਦੇ ਮੌਖਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|
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ਹੇਠ$ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਹB ਿਰਪੋਰਟ$ (ਇਕ ਥਾਈਲ- ਡ ਤ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤ,)
ਉਤ$ਹ ਦੱ ਸੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਕਈ ਖੇਤਰ$ ਿਵਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਮਤੌਰ
'ਤੇ ਉਨ9$ ਨ/ ਮੌਖਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਦੀ ਮਹੱ ਤਵਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਇਆ|
ਥਾਈਲ- ਡ ਦੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਨ/ ਇਸ ਤਰ9$ ਅਵਲੋ ਿਕਤ ਕੀਤਾ:
ਮ- ਆਪਣੇ ਸੰ ਦੇਸ਼$ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼$ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹ$ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਰੰ ਭ ਕਰਦਾ ਸੀ| ਅਤੇ ਮ- ਸਾਰੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ
ਉਸ ਉਦੇਸ਼ &ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ
ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਿੜਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤ, &ਕ ਨਾ ਜਾਣ|
ਿਫਰ ਵੀ, ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਿਸਖਾਉਣ ਤ, ਬਾਦ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹ" ਰੱ ਖਦੇ
ਸਨ|
STS ਿਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਲਕਸ਼ ਜ$ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ੇ
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤ, ਵੱ ਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਮ- ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਸਰੋਤੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵB ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ| ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਉਨ9$ ਦੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ &ਤੇ
ਿਲਿਖਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ, ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤਕ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਗੇ ਜੋ ਮਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ|
ਕੋਈ ਨਹ" ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਣੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਆਗੂ ਿਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਆਪਣੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਪਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤ, ਇਲਾਵਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ
ਇਸਤੇਤਾਲ &ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ| ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਥ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਗਆ, ''ਕੀ
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ &ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ? (ਲੂਕਾ 24:27 ਅਤੇ ਰਸੂਲ$ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 8:35 ਵੇਖ|ੋ )
ਜਦ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਤਸਵੀਰ ਤ, ਵੱ ਖਰੇ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$, ਤ$ ਬਾਈਬਲ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸੇ ਹੀ ਘੜੀ ਨEਿਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਤ, ਵਧਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹ" ਰਿਹ
ਜ$ਦੀਆਂ|"
ਅਸ" ਇਸ ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ9$ ਨਾਲ ਪਤੀ&ਤਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$| ਸਲੀਬ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਨੀਵ$ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਿਨਰਾਸਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਨ9$ ਭਰਮ$ ਤ, ਅਸ" ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਜਾਗਰੁਕ
ਹ$|
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ਅਸ" ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਲਈ &ਤਰ ਨੂੰ ਅਸ" ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ$| ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਸੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗਾ,
ਬੇਸ਼ਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ-ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਪਚਾਰ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਚੁਣ|ੇ ਇਹ
ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ
ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ|
ਜਦ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ
ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨੂੰ ਇਹ ਖੋਜ ਨਹ" ਕਰਨ ਿਦੰ ਦਾ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਬਚਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਨਹ" ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ9$ ਇਹ ਿਨਮੰ ਤਰਨ ਸਭ ਕੋਲ ਜ$ਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਨਾਲ
ਿਸਖਾਉਣਾ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ|
ਆਤਿਮਕ ਗੱ ਲ$ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਮਲ ਕੇ ''ਗੱ ਲਬਾਤ" ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ|
ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ$ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਵB ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ$ ਦੀ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਇਸ ਖਾਸ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਪਤੀ&ਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ| ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਿਸੱ ਧੇ ਹੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ| ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਹ" ਲੋ ਕ$ ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$
ਮੁਕਤੀ ਵੱ ਲ ਿਲਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ|
STS ਦੀਆਂ ਪੰ ਜ ਵਰਕਸ਼ਾਪ$ ਪੂਰਵ ਅਤੇ &ਤਰ ਨਾਈਜੇਰੀਆ ਿਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ| ਿਤੰ ਨ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਬਾਦ, ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਈਜੇਰੀਆ ਿਗਆ, ''ਿਕ ਉਨ9$ ਨ/
ਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ|" ਿਕਿਕ ਟੇਿਨੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ9ਾ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ
ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵ$ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਿਵਚ ਿਸਿਖਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨੂੰ ਐਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹ" ਸੀ|
''ਨਾ ਿਸਰਫ ਉਨ9$ ਨ/ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੀ ਹੈ," ਉਸ ਨ/ ਦੱ ਿਸਆ, ''ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|"
ਇਕ ਪਚਾਰਕ ਨ/ STS ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਨ/ 9 ਮੁਸਲਮਾਨ$ ਨੂੰ ਪਭੂ ਕੋਲ
ਿਲਆਂਦਾ ਹੈ|ਪਚਾਰਕ ਨ/ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਨ9$ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਹੋਇਆ| ਉਸ ਨ/ ਦੱ ਿਸਆ
ਿਕ ਇਕ ਨਵB ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨ/ ਿਕਹਾ, ''ਅਸ" ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਵਚ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਰਾਨ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹ" ਦੱ ਸਦੀ. . .ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ|"
ਜਦ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਗਆ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨ/ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਚਾਰਕ ਨ/
ਦੱ ਿਸਆ, ''ਇਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਚੱ ਟਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ| ਤੁਸ" ਕੂਚ 17 ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ|"
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STS ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਿਰਪੋਰਟ ਨ/ ਮੈਨੰ ੂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ| ਮਪੁੱ ਿਛਆ, ''ਪਰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੀ ਸੀ ਿਕ ਉਨ9$ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚੀ?"
STS ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨ/ ਦੱ ਿਸਆ,
''ਪਚਾਰਕ ਨ/ ਮੈਨੰ ੂ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਨਵB ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨ/ ਿਕਹਾ, 'ਜਦ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
ਸੁਿਣਆਂ ਅਤੇ ਇਸ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸ" ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੂਸਾ ਇਕ ਵਫਾਦਾਰ ਆਗੂ
ਸੀ ਪਰ ਲੋ ਕ ਮੂਸਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ| ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਿਕ ਮੂਸਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਕ ਲੋ ਕ$ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਮੂਸਾ ਨ/ ਲੋ ਕ$
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ! ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਨਹ" ਕਰਦੇ| ਅਤੇ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/
ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹ" ਿਦੱ ਤੀ| ਉਸ ਨ/ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਦੱ ਤਾ| ਉਸ ਨ/ ਉਨ9$ &ਤੇ ਦਇਆ
ਕੀਤੀ| ਅਸ" ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$|' "
ਮ- ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਸੋਿਚਆ| ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮ- ਉਸ ਪਚਾਰਕ ਲਈ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆਂ
ਹੁੰ ਦਾ? ਤ$ ਕੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ$ ਲਈ ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ?
ਨਹ" ਇਹ ਚੁਿਣਆਂ ਨਹ" ਿਗਆ- ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇਸ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਤ$ ਨਹ" ਚੁਿਣਆਂ ਜਦ
ਮ- ਜਾਣਨਾ ਅਰੰ ਭ ਕਰਦਾ ਿਕ ਿਕਵB ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਲਈ ਤ$ਘਦੇ ਹਨ
ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹ" ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਉਣ|
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਿਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਜ$ ਨਾ ਹੁੰ ਦੀ, ਇਹ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਹੈ! ਅਸ" ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ STS ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਵਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ| ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/
ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਸਰੋਿਤਆਂ ਰਾਹ" ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ ਰਾਹ" ਭਾਲੇ ਜ$ਦੇ
ਹਨ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ!
ਅਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਿਜਹੜੇ ਕੂਚ 17 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਹ ਇਸ ਤ, ਬਾਦ ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ &ਤੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ| ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਚੱ ਟਾਨ ਿਵਚ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਿਦੱ ਤਾ| ਇਸ ਤਰ9$ ਉਨ9$ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖ$ ਖੁਲ9 ਗਈਆਂ ਜਦ ਉਨ9$ ਨ/ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ
ਨੂੰ ਸੁਿਣਆਂ ਿਜਹੜੀ 1 ਕੁਿਰੰ ਿਥਆਂ 10:1-6. ਉਨ9$ ਨ/ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਮਹੱ ਤਵਤਾ ਨੂੰ
ਪਾ ਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਚੱ ਟਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ| ''ਅਤੇ ਸਭਨ$ ਨ/ ਇੱ ਕੋ
ਆਤਮਕ ਜਲ ਪੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਓਹਨ$ ਨ/ ਉਸ ਆਤਮਕ ਪੱ ਥਰ ਤ, ਜਲ ਪੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਓਹਨ$
ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱ ਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱ ਥਰ ਮਸੀਹ ਹੈਸੀ " ਲੋ ਕ ਉਸ ਨਵ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜ$ਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ!
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ਛੁਟਕਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ! ਉਹ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਜਹੜੀ ਇਕ ਤ, ਬਾਦ ਦੂਜੀ ਆਦੀ ਹੈ ਹੂ
ਬ ਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨ/ ਉਸ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਨਹ" ਇਸ ਨ/ ਨਹ"| ਕੀ ਤੁਸ" ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
&ਤੇ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ 9 ਮਨੁੱਖ$ ਨੂੰ ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਹ$|} ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਸੱ ਚੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ| ਇਸ
ਲਈ ਿਜਸ ਪਚਾਰਕ ਨ/ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ9$ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ| ਉਸ ਨ/ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਰਾਹ" ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ|}

ਤ! ਪੱ ਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?
ਪਰ ਜਦ ਮੌਖਕ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ" ਬਾਈਬਲ
ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਨਮੂਨ/ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਤ$ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਨੂੰ ਪੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਉਿਚਤ ਹੈ, ਉਹ
ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ: ''ਪੱ ਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?" ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਅਸ" ਕਈ &ਤਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$|
ਇਕ ਇਹ ਹੈ| ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱ ਟ-ਛੰ ਡ, ਅਲਗ ਅਲਗ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ9$ ਨੂੰ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ &ਛਲਣ ਵਾਲੇ ਫੱ ਟੇ ਦੀ
ਤਰ9$ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਲਟ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਰਾਹ" ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਲਿਖਆਂ
ਹਨ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|
ਪੱ ਕੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਮੌਖਕ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤ$ ਰਾਹ"
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 75 ਪਤੀਸ਼ਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ 80 ਪਤੀਸ਼ਤ ਲੋ ਕ$ ਰਾਹ" ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$
ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਪਿਹਲ$ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤ, ਸਮਝੀਆਂ ਨਹੀ
ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਮਲੀਆ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਿਸੱ ਿਖਅਕ, ਪਾਸਟਰ, ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਇਸ
ਬਾਈਬਲ ਅਧਾਿਰਤ ਅਤੇ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਪਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ
ਹਨ| STS ਦਾ ਪਭਾਓ ਸੋਚਿਵਚਾਰ ਤ, ਅੱ ਗੇ ਜ$ਦਾ ਹੈ| ਿਜਨ9$ ਨ/ ਇਹ ਿਹੰ ਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰ ਮ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ
ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ, ਇਸ ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਭੰ ਨ ਿਭੰ ਨ
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ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਤੀਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ|
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਿਦਲੀ ਪਤੀ&ਤਰ
ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਸਾਖੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਿਪਛਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ$ ਿਵਚ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨ$ &ਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ| STS ਦਾ ਅਰੰ ਭ ਹੋਇਆ ਜ$ 90 ਦੇਸ਼$ ਿਵਚ ਇਸ ਨੂੰ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ|
ਿਫਲੀਪਾਈਨ ਿਵਚ ਿਤੰ ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ$ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਤਰੱ ਕੀ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਹੈ| ਇਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿਲਖ ਕੇ ਭੇਿਜਆ: ''ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤ, ਬਾਦ ਮਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਆਏ ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮ- ਵੇਖੀਆ ਿਕ 1400 ਲੋ ਕ
ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਿਸਖਲਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ 25 ਭਾਸ਼$ ਿਵਚ STS ਿਸਖਾਈ ਗਈ ਸੀ!"
ਯੂ ਐਸ ਏ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਕਿਲਫ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨ/ STS ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ| ਉਸ ਨ/ ਆਪਣੇ ਿਪੰ ਡ ਦੇ
ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ9$ ਵਰਕਸ਼ਾਪ$ ਿਵਚ ਟੇਿਨੰਗ ਲਈ ਭੇਿਜਆ| ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤ, ਬਾਦ,
ਿਫਿਲਿਪਨAਸ ਿਪੰ ਡ ਦੇ 5 ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਨਗਰ ਿਵਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਈ| ਉਸ ਤ, ਬਾਦ ਉਸ ਿਵਕਿਲਫ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨ/ ਿਲਿਖਆ, ''ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ
ਪਾਸਟਰ$ ਨ/ ਪੁੱ ਿਛਆ, 'ਤੁਸ" ਕਦ ਵਾਿਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?'
ਪਾਸਟਰ$ ਕੋਲ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਨਹ" ਸੀ ਿਕ ਪੰ ਜ$ ਿਵਚ, ਿਤੰ ਨ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਿਜਨ9$ ਨ/ ਉਨ9$ ਨੂੰ
ਿਸਖਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਨਪੜ9 ਸੀ!"
ਨਵB ਨਵB ਿਸੱ ਖੇ ਹੋਏ ਮੌਖਕ ਿਸੱ ਿਖਅਕ, ਉਨ9$ ਿਵਚ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨਪੜ9 ਹਨ, ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ" ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|
ਅਸ" ਉਨ9$ ਦੀ 5ਵ" ਅਤੇ 6ਵ" ਪੀੜ9ੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਸੁਣਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਜੋ ਉਨ9$ ਨ/
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਸਖਾਈਆਂ! ਆਤਿਮਕ ਫਲ ਦਾ ਧਨ ਜੋ ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਲਈ ਇਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ|
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ... ਪੱ ਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ &ਤੇ ਦੇ ਮੂਲ ਿਸੱ ਧ$ਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਅਸ" ਵਰਕਸ਼ਾਪ$ ਿਵਚ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾਦੇ ਹ$ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪੱ ਤੀਆਂ ਿਵਚ, ਿਹੱ ਸੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 100 ਪਤੀਸ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਅਸ" ਅਕਸਰ
ਪੱ ਤੀਆਂ, ਜ਼ਬੂਰ$ ਿਵਚ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਾਦੇ ਹ$| ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਇਹ ਿਹੱ ਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜ਼ਰਾ ਘੱ ਟ ਪਛਾਣੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸ" ਪੱ ਤੀਆਂ, ਕਾਵੀ
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ਪੁਸਤਕ$ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ$ ਿਵਚ, ਅਿਜਹੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਖਾਏ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ
ਕਹਾਣੀ ਰੇਖਾ ਪਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਨ9$ ਨੂੰ STS ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਪਿਹਲੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪੰ ਜ ਪਦ$ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ$ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਪਿਹਲੇ ਜ਼ਬੂਰ ਿਵਚ ਦੋ ਤਰ9$ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ਨ$
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ| ਉਨ9$ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ &ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਉਹ ਕੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ9$ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਦੀ ਚੋਣ$ ਦੇ ਪਭਾਵ ਵੇਖ|ੋ ਇਹ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਿਕਸ ਤਰ9$ ਉਨ9$ ਦੇ ਜੀਵਨ$ ਿਵਚ ਪਭਾਵ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ|
ਇਹ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਿਹੱ ਸੇ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਿਫਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ$ ਬੰ ਦ
ਕਰੋ| ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਿਵਚ ਭੇਡ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਹੇ ਬਾਰੇ ਿਕਸ ਤਰ9$
ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ| (ਤੁਸ" ਉਸ ਤ, ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਿਹਲ$ ਤੁਸ" ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ
ਜ਼ਬੂਰ 23 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸੁਣ ਚੁਕੇ ਹੋ|) ਭੇਡ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ|ੋ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਿਵਚਾਰਨ ਤ, ਬਾਦ ਹੀ ਤੁਸ" ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਤੁਸ" ਕੀ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ
ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਯੋਗ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੋ| ਅੱ ਜ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੋਗਾ ਅਸ" ਭੇਡ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਸਾਡਾ
ਚਰਵਾਹਾ ਹੋਵ|ੇ
ਯਸਾਯਾਹ 1:10-20, ਰੋਮੀਆਂ 1:14-25 ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ 1:22-27 ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਰੇਖਾ ਨੂੰ
ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋ| ਇਹ ਮੰ ਨਣਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਹ ਿਹੱ ਸੇ ਆਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ,
ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਧ ਚਣੋਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੰ ਵਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਇਨ9$ ਿਵਚ
ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਨ9$ &ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ| ਿਧਆਨ
ਿਦਓ ਿਕ ਇਥੇ ਚਿਰੱ ਤਰ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਣਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ? ਕੀ ਉਨ9$ ਚੋਣ$ ਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪਭਾਵ ਹਨ?
ਉਨ9$ ਿਹੱ ਸੀਆਂ ਿਵਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਤਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਪਗਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ| ਦੇ ਿਸੱ ਧ$ਤ$ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱ ਟੋ| ਆਪਣੇ ਅਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ$ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ
ਕਰੋ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਤੁਸ" ਵੇਖੇ ਹਨ| ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ, ਬਾਦ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ
ਿਵਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ" ਜੋ ਿਨਰੀਖਣ ਲੱਭੇ ਹਨ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਅੱ ਜ ਆਪਣੇ &ਤੇ ਲਾਗੂ
ਕਰੋ|
ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਅਸ" ਿਤੰ ਨ ਤਰ9$ ਦੇ ਪਿਰਛੇਦ ਵੇਖੇ ਹਨ:
• ਕਹਾਣੀ ਪਿਰਛੇਦ|
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• ਅਰਧ ਕਹਾਣੀ ਪਿਰਛੇਦ|
• ਗੈਰ ਕਹਾਣੀ ਪਿਰਛੇਦ|
ਕਹਾਣੀ ਪਿਰਛੇਦ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਤੰ ਨਾ ਪਿਰਛੇਦ$ ਤ, ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ|
ਕਹਾਣੀ ਪਿਰਛੇਦ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖ$ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵ$ ਹਨ
ਜੋ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਪਭਾਵਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ9$
ਿਵਚ ਚਿਰੱ ਤਰ, ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰ ਵਾਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ9$ ਦੇ
ਚਿਰੱ ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਨ9$ ਨੂੰ ਦੇਖੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆਂ
ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਅਰਧ ਕਹਾਣੀ ਪਿਰਛੇਦ$ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ9$ ਿਵਚ ਪਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ
ਲਈ ਅਸ" ਜੋ ''ਵੇਖਦੇ" ਹ$ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹ$ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹ$| ਅਰਧ ਕਹਾਣੀ
ਪਿਰਛੇਦ$ ਿਵਚ ਪਰਸਪਰ ਪਭਾਵ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਤਰੀ
ਰੂਪਕ ਜ$ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ$ ਇਸ ਅਰਧ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਰਗ
ਿਵਚ ਆਦੀਆਂ ਹਨ| ਅਰਧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਜ਼ਬੂਰ 1, ਰੋਮੀਆਂ 11 ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਦੀ ਪੱ ਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਿਵਚ ਸਭ ਤ, ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਗੈਰ ਕਹਾਣੀ ਪਿਰਛੇਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਕਿਕ ਇਨ9$ ਿਤੰ ਨ$
ਿਵਚ, ਸਭ ਤ, ਘੱ ਟ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪਾਤਰੀ ਰੂਪਕ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਸੁਭਾਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਿਵਸ਼ੇਗਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਪੱ ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਿਹੱ ਸੇ ਗੈਰ
ਕਹਾਣੀ ਪਿਰਛੇਦ$ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੰ ਨ/ ਗਏ ਹਨ|
ਬੇਸ਼ਕ ਪੱ ਤਰੀਆਂ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੱ ਸੇ ਗੈਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਫਰ ਵੀ STS
ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਸਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਦੱ ਸੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬੰ ਨ9 ਕੇ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ| ਪੱ ਤਰੀਆਂ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਪੱ ਤਰ ਹਨ,
ਪੁਰਜੋਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ, ਪੁਰਜੋਸ਼ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਰਾਹ" ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਇਨ9$ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ, ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਇਨ9$ ਦੇ ਸ਼ਬਦ$ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ$ ਲਈ
ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ9ਨ ਜ$ ਬੋਲਣ|
ਸੇਵਾ ਿਵਚ, ਗੈਰ ਕਹਾਣੀ ਪਿਰਛੇਦ$ ਨੂੰ &ਚੀ ਅਵਾਜ ਿਵਚ ਪੜ9ਨ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇ ਿਸਧ$ਤ$ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣਾ ਇਸ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣਾ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ|
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੈਰ ਕਹਾਣੀ ਪਿਰਛੇਦ$ ਨੂੰ ਿਕਵB ਿਸਖਾਈਏ ਦੀ ਦੁਿਵਧਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਿਵਚ
ਕੁਝ ਹੀ ਪਦ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਰਾਹ" ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਦ$ ਲੈ ਕੇ
ਿਸਖਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਪਚਾਰ ਿਵਚ ਿਕਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ| ਉਹ ਪਦ, ਜੇਕਰ ਭਾਵ
ਨਾਲ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਦ ਿਵਚ ਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤ$
ਸਰੋਿਤਆਂ ਦੇ ਰਾਹ" ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਨ9$ ਵਚਨ$ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਰੱ ਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਇਕ ਚੁਣੋਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੂਿਮਕਾ ਪਿਰਛੇਦ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਰੱ ਖੇਗੀ|
ਕੀ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ &ਤੇ ਪਕਾਸ਼
ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਛੇਦ$ &ਤੇ ਜਾਣ ਤ, ਬਗੈਰ (ਜ$ ਬਾਈਬਲ ਤ,
ਬਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ$) ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ?
ਹ$, ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ" ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ$ ਿਵਚ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾਈਆ ਹੈ|
ਇਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਪਿਰਛੇਦ ਤ, ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨੂੰ ਪਗਟਾਇਆ
ਹੈ| ਸਭ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਅਸ" ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਦਰਭ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਲੋ ੜ"ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਅਧਾਿਰਤ ਪੂਰਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$| ਅਸ" ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$,
''ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵਚ ਅੰ ਤਮ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨਗਰ ਿਵਚ
ਿਜਹੜਾ ਅਰੰ ਭਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ| ਇਹ ਚੇਿਲਆਂ ਨ/ ਿਯਸੂ ਨਾਲ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਇਕ ਵੱ ਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥ, ਤਕ ਿਕ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵਚ ਵੀ ਿਜਥੇ ਤੁੱ ਛ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ|"
ਉਸ ਤ, ਬਾਦ ਅਸ" ਰਸੂਲ$ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 1:8 ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਦੇ ਹ$| ਹ$, ਅਸ"
ਇਕ ਪਦ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ STS ਿਵਚ ਦੱ ਸਦੇ ਹ$| ਉਸ ਿਵਚ ਿਕੰ ਨਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕੰ ਨਾ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸ" ਿਸਰਫ ਪਦ ਦੇ
ਆਖੀਰੀ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹ$| ਇਹ ਕਹਾਣੀ 30 ਿਮਨਟ ਿਵਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ| ਲੋ ਕ ਵਚਨ ਿਵਚ ਪਿਰਪੱ ਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਨਵB ਹਨ,
ਸਾਰੇ ਖੁਲੇ 9 ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਅਨAਿਖਆਂ ਖੋਜ$
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੰ ਝੂਆਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਯੋਗ ਜ$ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ| ਇਸ ਤ, ਵਧਕੇ,
ਲੋ ਕ ਪਿਰਛੇਦ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਗਏ ਤ$ਿਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ$ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸ$ਝੀ
ਕਰ ਸਕਣ|
ਪਾਸਟਰਸ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਸੰ ਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰ ਭਾਵਨਾ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ:
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ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਚਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਅਧਾਿਰਤ ਸਿਚਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ &ਤੇ ਚਲੱਣ ਦਾ
ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵ|ੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ, ਬਾਈਬਲ ਪਚਾਰਕ$ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਸਪਰ ਪਭਾਵ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਕਰਨ, ਮਸੀਹੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰੋਤਾ ਖੋਜ ਤਰੀਕੇ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱ ਤਰੀਆਂ ਦੇ
ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਹ ਰਸੂਲ$ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ ਿਵਚ, ਿਸਖਾਦੇ ਹਨ| ਇਹ
ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਜਦ ਰਸੂਲ$ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ ਿਵਚੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ" ਪਰਸਪਰ
ਪਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਿਸਖਾਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੱ ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਿਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਸੂਲ$ ਦੇ
ਕਰਤੱ ਬ ਦੀ ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ| ਸਧਾਰਨ ਿਸਧ$ਤ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਨੂੰ
ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਿਮਕ
ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱ ਤਰੀਆਂ ਿਸਖਾਉਣ ਸਮB
ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਹੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਾਸਟਰਸ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਨੂੰ
ਿਸਖਾਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਮੌਖਕ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤ, ਜਾਣੂੰ ਨਹ" ਹਨ, ਤ$ ਉਹ ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਮੌਖਕ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਪੜ9 ਨਹ"
ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਨਾ ਪੜ9ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਯੋਗ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਗੈਰ ਕਹਾਣੀ ਪਿਰਛੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ
ਸਕਣ? ਜੇਕਰ ਹ$, ਤ$ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ
ਿਸਆਣੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਕਰੋਗੇ
ਿਜਹੜੇ ਘੱ ਟ ਿਸੱ ਖੇ ਅਤੇ ਗੁਣੀ ਹਨ?

ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਮਹੱ ਤਵਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?
ਦੋ ਿਵਚਾਰ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਆਦੇ ਹਨ: ਪਿਹਲਾ: ''ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ$
ਿਵਚ ਲੁਕਾਉਣ" ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਲ- ਦੇ ਹੋਏ ਵਚਨ
ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ|
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨ/ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ
ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਏ| ਇਹ ਪੋਗਰਾਮ ਹਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦ ਿਸੱ ਖਣ &ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ| ਅਸ" ਿਜਨ9$ ਨ/ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵਚ, ਜਦ ਸਾਡਾ
ਿਦਮਾਗ ਚੁਸਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸ" ਉਸ ਢੰ ਗ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹ$| ਅਸ" ਬਹੁਤ ਲਾਭ
ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ|
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ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਹ ਹਨ: ਘੱ ਟ ਹੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਪਦ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ9$ ਪਦ$ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤਕ
ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ| ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਕੇ ਿਸੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਅਸ" ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵਚ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱ ਸੋਗ,ੇ ਤੁਸ" ਵੇਖਗ
ੋ ੇ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜ$ ਨਹ" ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਬਣੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਕਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ$ ਿਵਚ ਬਣੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੁਭਾਿਵਕ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਹੈ|
STS ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ 37 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵਚ, ਿਸੱ ਖਣਵਾਲੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 21 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ
ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਤ, ਬਾਦ, ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ ਇਨ9$ 21 ਕਹਾਣੀਆਂ
ਿਵਚ 148 ਪਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ!
ਬੜੀ ਅਨAਖੀ ਗੱ ਲ ਹੈ! ਿਸੱ ਖਣਾ ਅਤੇ 148 ਪਦ$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ''ਿਦਲ ਦੀ ਜੇਬ" ਿਵਚ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ
ਟੈਮ ਬੇ ਟੈਮ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਇਹ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤ, ਇਕ ਕਦਮ ਅੱ ਗੇ ਹੋਵੇਗਾ|
ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ| ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਨ9$ ਪੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਿਭੰ ਨ ਿਭੰ ਨ
ਭਾਸ਼ਾਵ$ ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਹਨ| ਕੀ ਉਹ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਇਕੋ ਿਜਹੇ
ਹਨ? ਨਹ"| ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ, ਉਹ ਤ$ ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਲਪੀ ਅਤੇ ਅੱ ਖਰ$ ਿਵਚ ਿਲਖੇ
ਗਏ ਹਨ| ਸ਼ਬਦ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱ ਖਰੇ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ9$ ਦਾ &ਚਾਰਨ ਤ$ ਿਬਲਕੁਲ
ਹੀ ਿਭੰ ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ9$ ਿਵਚ ਕੁਝ ਿਮਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ| ਉਹ ਿਮਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਹਰੇਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ ਉਹ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹ$| ਉਹ
ਧਾਰਣਾਵ$, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਹੈ, ਇਕ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹ" ਹਨ| ਸੰ ਦੇਸ਼ ਨਹ" ਬਦਲਦਾ, ਭਾਵB
ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱ ਖਰੇ ਹੋਣ|
ਿਵਚ ਅਸ" ਹਰੇਕ ਬੜੇ ਚੌਕਸ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜ$
ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ$ ਦੀ ਘਟੀਆ ਚੋਣ ਦੇ ਰਾਹ", ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ9ਾਅ ਜ$
ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹ" ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਅਸ" ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਬਾਈਬਲ
ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ| ਪਰ ਅਿਹਮ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ
ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜ$ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਨਹ" ਹੈ ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ" ਿਕ ਿਕੰ ਨੀ
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ਛੋਟੀ ਜ$ ਸਧਾਰਨ ਗੱ ਲ ਿਕ ਨਾ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੋਵ|ੇ
ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ, ਹੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ &ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ
ਜਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ| ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪਿਰਛੇਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ9$
ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕਿਹਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|

ਕੀ ਅਨਪੜ1! ਵਾਲਾ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਿਵਵੇਚਨਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਪੜ9ਿੇ ਲਖੇ ਹਨ ਉਹ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਿਵਚ ਵੀ
ਗੁਣੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਪੜ9ੇ ਨਹ" ਹਨ (ਜ$
ਿਜਹੜੇ ਮੌਖਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਿਵਚ, ਆਦੇ ਹਨ) ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ"
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕ ਜ$ ਿਵਵੇਚਨਾਤਮਕ ਿਵਚਾਰ$ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ|
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਨ9$ ਗੱ ਲ$ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਿਵਚਾਰ$ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼$ ਅਤੇ ਤਰਕ, ਿਵਵੇਚਨਾਤਮਕ, ਅਤੇ
ਤਰਕਪੂਰਨ ਿਵਵਾਦ, ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਇਨ9$ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਮੌਖਕ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਿਸੱ ਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰਖਦੇ ਹਨ|
ਬਾਈਬਲ ਆਧਾਿਰਤ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ,, ਕੀ ਅਸ" ਇਹ ਅੰ ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਕ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ
ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਸਰਫ ਪਿੜ9ਆਂ ਿਲਿਖਆਂ ਜ$ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰ ਗ ਿਦਲੀ ਨਾਲ ਕਿਹਏ ਤ$ ਿਸਰਫ
ਨੂੰ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪੜ9ੀ ਿਲਖੀ ਸੰ ਸਕਰੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ, ਆਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਿਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸ" ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਲੋ ਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ &ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ (ਉਤਪਤ 1:26-27). ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ9$, ਹਰੇਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚਿਵਚਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱ ਗਣ
ਨਾਲ ਨEਿਤਕ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਿਵਵੇਕ ਹੈ, ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ (ਰੋਮੀਆਂ 1:19-23).
ਮਰਕੁਸ 12:24 &ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਦਲਚਸਪ ਹੈ, ਜਦ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਸਦੂਕੀ ਿਯਸੂ
ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਿਵਚ ਫਸਾਉਣ, ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਨ9$ ਨੂੰ
ਜਵਾਬ ਇਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤਾ, ''ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾ ਭੁੱ ਲ ਿਵੱ ਚ ਨਹ" ਪਏ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ" ਨਾ
ਪੁਸਤਕ$ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ੁ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?"
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ਅਸ" ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਸਦੂਕੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਚਨ$ ਨੂੰ ''ਜਾਣਦੇ" ਸਨ, ਇਸ
ਤਰ9$ ਿਯਸੂ ਸਦੂਿਕਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ$ ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਅਰਥ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਮ" ਦੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ
ਹਨ| ਿਕਿਕ ਇਹ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਿਵਚ ਆਤਿਮਕ ਪਰਖ ਦੀ ਕਮ" ਸੀ, ਉਨ9$ ਨ/ ਖਾਸ
ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠ/, ਇਸ ਲਈ ਉਨ9$ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਿਵਵੇਚਨਾਮਕ ਗੁਣ ਉਨ9$
ਤਕ ਸਿਚਆਈ ਨਾ ਿਲਆ ਸਕੀ|
ਿਜਸ ਤਰ9$ ਦੀ ਪਿਹਲ$ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ, ਅਸ" ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚੀ ਸੰ ਸਕਰੀਤੀ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੇਖਦੇ ਹ$| ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ$ ਨ/ STS ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਜਨ9$
ਉਨ9$ ਨ/ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਿਵਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਖਜਾਿਨਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸੰ ਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਰੋਿਤਆਂ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ
ਪਰਵਾਹ ਨਹ" ਿਕ ਉਨ9$ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਜ$ ਪੜ9ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ|
ਸਾਨੂੰ ਰਸੂਲ$ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 4:13 ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ9$ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਚਾਰ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਸਦੂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਿਧਤ ਹੋਏ| ਤਦ ਇਨ9$ ਧਾਰਿਮਕ
ਆਗੂਆਂ ਨ/ ਇਨ9$ ਦੋਹ$ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹ$ ਸਭਾ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ| ਪਤਰਸ ਨ/ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹ" ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਅਤੇ ਕਮਬਧ ਭਾਸ਼ਣ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ, ਅਿਜਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਿਜਸ ਨ/
&ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਾਪਤ ਬੰ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਿਦੱ ਤਾ|
ਮਹ$ ਸਭਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤ, ਬੜੀ ਪਭਾਿਵਤ ਸੀ:
ਜ$ ਉਨ9$ ਨ/ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦਲੇ ਰੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਉਹ ਿਵਦਵਾਨ ਨਹ" ਸਗ,
ਆਮ ਿਵਚ, ਹਨ ਤ$ ਅਚਰਜ ਮੰ ਿਨਆ| ਿਫਰ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਪਛਾਿਣਆ ਭਈ ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ
ਸਨ| (ਰਸੂਲ$ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 4:13).
ਕੀ ਇਹ ਅੱ ਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਨਪੜ9 ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$
ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਲ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਸਾਿਰਆਂ ਗੂਿੜ9ਆਂ ਸਿਚਆਈਆਂ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਫੀਲਡ ਤF ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ! ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਸ਼ਨ ਦਾ %ਤਰ ਦੇਣ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦਲ ਦੇ ਛੁਪੇ ਹੈ ਿਹੱ ਸੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੱ ਛਮੀ STS ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਨੂੰ ਿਪੰ ਡ$ ਿਵਚ STS ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ$ ਉਥੇ
ਿਕਸ ਤਰ9$ ਇਸਤਮਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਿਵਚ, ਕੁਝ ਪੱ ਛਮੀ ਲੋ ਕ
ਕੀਨੀਆਂ ਿਵਚ ਇਕਾਲਾਕਾਲਾ ਦੇ ਿਪੰ ਡ$ ਿਵਚ ਗਏ| ਇਸ ਤ, ਪਿਹਲ$, ਅਫਰੀਕੀ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਨ/
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ਇਕਾਲਾਕਾਲਾ ਦੇ ਿਪੰ ਡ$ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ STS ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਕੀਤਾ ਸੀ|
ਸਾਡੇ ਗਾਈਡ ਨ/ ਦੱ ਿਸਆ, ''ਜਦ ਅਸ" ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਥੇ ਆਏ ਸੀ, 'ਕਲੀਸੀਆ' ਗਾ ਰਹੀ
ਸੀ, ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਚਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਦ ਸੀ-ਬਸ
ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੀ! ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਜਾਣਦੇ ਸਨ| ਹੁਦ ਇਹ ਪਾਸਟਰਸ
ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ|"
ਜੋ ਅਸ" ਵੇਿਖਆ ਉਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਜਾਓ| ਤੁਸ" ਿਸਮBਟ ਦੇ ਬਣੇ, ਟੀਨ ਦੀ ਛੱ ਤ,
ਇਕਾਲਾਕਾਲਾ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਇਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਹੋ| ਤੁਸ" ਵੇਖ ਰਹੋ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਸਥਾਨ
ਕ$ਬਾ ਕਬੀਲੇ ਦੇ 60 ਲੋ ਕ$ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਬ-ਚ$ &ਤੇ ਇਨ9$ ਲੋ ਕ$
ਂ ਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਿਵਚਕਾਰ 15 ਪਾਸਟਰਸ ਹਨ ਜੋ 11 ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਕਲੀਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਈਦ
ਅਤੇ ਪਗਰਾਮ ਅਰੰ ਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ|
ਤੁਸ" ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਰੰ ਗ ਿਬਰੰ ਗੇ ਕਪਿੜਆਂ ਿਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨ/ ਵਧੀਆ ਕੋਟ
ਅਤੇ ਟਾਈਆਂ ਪਿਹਨੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ| ਿਜਵB ਹੀ ਤੁਸ" ਅੰ ਦਰ ਿਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ" ਵੇਖਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਕੋਟ$ ਦੇ ਕਈ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖੁਲੇ 9
ਹਨ| ਤਦ ਤੁਸ" ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਨ9$ ਦੇ ਘਸੇ ਹੋਏ ਬਾਜੂ ਅਤੇ ਪ-ਟ$ ਘਾਸੇ ਪੈ ਕੇ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋ
ਗਈਆਂ ਹਨ| ਤੁਸ" ਸੋਚੋ ਿਕ ਕੌ ਣ ਜਾਣੇ ਿਕ ਿਕੰ ਿਨਆਂ ਹੀ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਉਸੇ ਹੀ
''ਐਤਵਾਰੀ ਕਪਿੜਆਂ" ਨੂੰ ਪਿਹਿਨਆਂ ਹੋਵੋਗਾ|
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਤ$ ਜੋ ਲੋ ਕ ਿਹੱ ਪੋ (ਦਿਰਆਈ ਘੋੜੇ) ਿਨਕਲਨ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣ| ਤੁਸ" ਇਹ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਇਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਪਹੁੰ ਚਣ ਤਕ ਚਾਰ ਘੰ ਟੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਚੱ ਲਣਾ ਹੈ|
ਉਥੇ, ਇਕ ਅਫਰੀਕਨ ਉਤਪਤ 35:1-5 ਿਵਚ, ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਵਹਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕ$ਬਾ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਬ-ਚ &ਤੇ ਬੈਠਣ ਤ, ਬਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਰੀਕਨ
ਅਨੁਵਾਦਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਦੱ ਸੇਗਾ ਿਕ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ|
''ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਯਾਕੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਹ" ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤ,
ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬੇਤੇਲ ਿਵਚ ਜਾਣ
ਲਈ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਯਾਕੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ|

145

''ਉਹ ਹੁਣ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵB ਯਾਕੂਬ ਇਹ ਆਤਿਮਕ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਵੱ ਤਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤ$ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਉਹ ਯਾਕੂਬ
ਨੂੰ 'ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਿਗਆਕਾਰ' ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਦੇ ਹਨ|
''ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ, 'ਕੀ ਤੁਸ" ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰ ਗਾ ਆਗੂ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ ਜ$ ਕੀ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤ, ਇਕ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਚੱ ਲਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ?' ਤਦ
ਿਫਰ ਉਸ ਨ/ ਪੁੱ ਿਛਆ, 'ਤੁਸ" ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਨ/ ਇਨ9$ ਮੂਰਤ$ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?'
ਇਸ ਤਰ9$ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ$ ਆਪਸ ਿਵਚ ਵਾਦ ਿਵਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|
ਕੁਝ ਪਲ$ ਬਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਨ ਿਵਚ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ''ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ9$ ਨ/ ਿਕਹਾ, 'ਯਾਕੂਬ ਨ/ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਮੂਰਤ$ ਇਕੱ ਠੀ
ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨ9$ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ$ ਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕੇਮ ਿਵਚ ਬਲੂਤ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹੇਠ$ ਦੱ ਬ ਿਦੱ ਤਾ!
ਇਸ &ਤੇ ਉਸ ਨ/ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ! ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲਾਲਚ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ|
'ਉਸ ਨ/ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਹ" ਲੋ ੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ &ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹ" ਕੀਤਾ!
'' 'ਉਸਨ/ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਉਨ9$ ਮੂਰਤ$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੱ ਖੇ,' ਉਹ
ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ| ਉਨ9$ ਿਵਚ, ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨ/ ਿਕਹਾ, 'ਕੁਝ ਮੂਰਤ$ ਤ$ ਕੰ ਨ$ ਦੇ ਝੂਮਕੇ ਸਨ,
ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਉਨ9$ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤ, ਜਾਣੂੰ ਸੀ|'"
ਉਨ9$ ਇਕੱ ਠ/ ਹੋਇਆਂ ਨ/ ਕਲੀਸਆ ਿਵਚ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੰ ਮ$ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਕ
ਔਰਤ ਖੜ9ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕ$ਬਾ ਿਵਚ ਕੁਝ ਤੇਜੀ ਨਾਲ
ਿਕਹਾ|
ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਵਾਦਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਨ ਿਵਚ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਔਰਤ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੈ, 'ਹੁਣ ਅਸ"
ਮਸੀਹੀ ਹ$, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਕੁਝ ਚੀਜ$ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ| ਅਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਨਾ ਛੁਪਾਈਏ| ਸਾਨੂੰ ਉਨ9$ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!'"
ਤਦ ਕੁਝ ਸਮੇ ਤ, ਬਾਦ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਆਦਮੀ ਖੜ9ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੋਰ ਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਰਿਜਆ,
ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨ/ ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਚ ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ|
ਹੁਣ ਤੁਸ" ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਰਸ ਜ$ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨ/ ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੁਸ"
ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੱ ਲ ਝੁਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹੋ, ''ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ?"
ਅਨੁਵਾਦਕ ਸਭ ਲੋ ਕ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਨ
ਿਵਚ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, 'ਮ- ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਦਾ ਹ$| ਉਹ
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ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮ- ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ$| ਪਰ ਮ- ਤ$ ਯਾਕੂਬ ਵ$ਗ ਹ$| ਮ- ਉਨ9$ ਨੂੰ ਆਤਿਮਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹ" ਚਲਾਇਆ ਹੈ| ਮੈਨੰ ੂ ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|'"
[ਉਸ ਿਦਨ,ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨ/ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਖੰ ਡ ਦੀ ਖੋਜ
ਕੀਤੀ| ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਹB ਹੀ, ਿਜਹੜੇ ਖੜ9ੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਨ9$ ਨ/ ਆਪਣੇ
ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਛਾਿਣਆਂ ਿਜਸ ਤਰ9$ ਉਨ9$ ਨ/ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਾਪ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਉਸ ਿਦਨ ਵੀ, ਅਸ" ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਦੀ ਅਨAਖੀ ਸਮਰੱ ਥ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਏ! ਇਨ9$ ਅਨਪੜ9 ਮੌਖਕ ਪਚਾਰਕ ਮਨੁੱਖ$ ਨ/ ਡੂੰ ਘੀ
ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਮਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨ/ ਪਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱ ਛਾ ਜਾਣਨ ਿਵਚ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ
ਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ|]
ਅਜੇ ਦੇਰ ਨਹ" ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਆਿਚਆ ਹੈ|
ਨ/ਪਾਲ ਦੇ ਨਵਾਲਪਰਾਸੀ ਿਜਲੇ ਿਵਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ
66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ, ਉਸ ਨ/ ਕਦੀ ਵੀ ਪੜ9ਨਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨਹ" ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ
ਸ-ਕਿੜਆਂ ਲੋ ਕ$ &ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਲੋ ਕ ਕੰ ਬਦੇ ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੱ ਲ ਤੱ ਕਦੇ
ਸਨ|
60 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵਚ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨ/ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ, ਪਰ ਉਸ ਨ/ ਸੋਿਚਆ ਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ" ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਪੱ ਕੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨ/ ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਬਾਰੇ
ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਪਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਦੀ ਪਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ
ਸੀ| ਇਸ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮ$ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤ$ ਇਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ
ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ?
ਇਕ ਿਦਨ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ, ਮਰਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਸੀ| ਇਸ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ
ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨ/ ਆਤਮ$ ਅੱ ਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੇ ਚੰ ਗਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਬੱ ਚਾ
ਿਫਰ ਵੀ ਮਰ ਿਰਹਾ ਸੀ| ਆਖੀਰੇ ਕਾਰ ਉਹ ਬਜੁਰਗ ਆਦਮੀ ਿਨਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਲਈ ਪਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ| ਉਨ9$
ਨ/ ਉਸ ਲਈ ਪਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ| ਪਰ ਇਹ ਬਜੁਰਗ
ਆਦਮੀ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ|
ਲਗਭਗ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਨੀਆਂ ਬਾਦ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ,
ਉਹ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਈ| ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਗਈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨ/ ਉਸੇ ਿਦਨ ਿਸੱ ਖੀ ਸੀ|
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2 ਰਾਜਾ 5 ਿਵਚ, ਨ/ਪਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਨਾਮਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਏ
ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਰਾਹ" ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ| ਉਨ9$ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਕ ਨਾਮਾਨ ਸੀਰੀਆ
ਸੇਨਾ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਸੀ| ਬੇਸ਼ਕ ਸੀਰੀਆ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ,
ਜਦ ਨਾਮਾਨ ਨ/ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰ ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਦ
ਉਸ ਨ/ ਇਕ ਵੱ ਡਾ ਕਾਿਫਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਚੰ ਿਗਆਈ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇਸ਼
ਿਵਚ ਿਗਆ|
ਪਰ, ਜਦ ਨਾਮਾਨ ਨਬੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਮਾਨ ਦੀ &ਮੀਦ ਦੇ ਅਨੂਸਾਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਹ" ਿਮਿਲਆ| ਅਸਲ ਿਵਚ, ਨਬੀ ਨਾਮਾਨ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹ"
ਆਇਆ! ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੁਨ/ਹਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਜਾਹ ਇਥ, ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਨਦੀ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰ ਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱ ਤ ਵਾਰ
ਚੁੱ ਭੀ ਲਾ, ਨਾਮਾਨ ਨ/ &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਕੀ ਦਮੀਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅਬਾਨਾ ਅਤੇ ਫਰਪਾਰ ਨਦੀਆਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤ, ਿਬਹਤਰ ਨਹ" ਹਨ? ਕੀ ਮ- ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹ" ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹ"
ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ?" ਇਸ ਤਰ9$ ਉਹ ਗੁੱ ਸੇ ਿਵਚ ਉਥੋ ਵਾਿਪਸ ਚਿਲਆ ਿਗਆ|
ਨਾਮਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਕ ਨ/ ਉਸ ਅੱ ਗੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਨਦੀ ਿਵਚ ਚੰ ਗੇ
ਹੋਣ ਲਈ ਚੁੱ ਭੀ ਲਾਵੇ ਤਦ ਨਾਮਾਨ ਨ/ ਆਿਗਆ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ| ਉਹ ਨਦੀ ਿਵਚ ਿਗਆ, ਿਜਵB
ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਨਦੀ ਿਵਚ ਚੁੱ ਭੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਘੜੀ ਚੰ ਗਾ ਹੋ ਿਗਆ!
ਜਦ ਇਸ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲੇ ਨ/ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਨ/ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ''ਮਨਾਮਾਨ ਹ$| ਮੇਰਾ ਘਮੰ ਡ ਮੈਨੰ ੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਚੱ ਲਣ ਤ, ਰੋਕ ਿਰਹਾ ਹੈ|"
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਿਗਆ| ਉਥੇ ਉਸ ਨ/
ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ, ''ਮ- ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ$|" ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਤਦ ਉਸ ਨ/ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ| ਉਸ ਤ, ਬਾਦ, ਇਹ ਅਨਪੜ9 ਬੁਢਾ ਆਦਮੀ
ਿਜਸ ਨ/ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਿਬਤਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨ/
ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਉਥੇ ਇਕੱ ਠ/ ਹੋਏ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ|
ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਿਬਆਨ ਸੀ:
''ਨਾਮਾਨ ਇਕ ਘਮੰ ਡੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਘਮੰ ਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੰ ਿਗਆਈ ਨੂੰ
ਬੱ ਸ ਹਥ, ਗੁਵਾਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ| ਮ- ਵੀ ਇਕ ਘਮੰ ਡੀ ਮਨੁੱਖ ਹ$| ਮ- ਕਈ ਸਾਲ$ ਤ, ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਮੈਨੰ ੂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮ- ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹ" ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਮੈਨੰ ੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਲੋ ਕ ਮੇਰਾ ਦਬਦਬਾ ਮੰ ਨਦੇ ਸਨ| ਮ- ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਛੱ ਡਣਾ ਨਹ"
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਚੰ ਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਮੰ ਡ ਦੇ
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ਕਾਰਨ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ਸਿਹਣਾ ਿਪਆ! ਪਰ ਹੁਣ, ਮ- ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ
ਹ$|"
ਇਹ ਤ$ ਪੱ ਕੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਕੋਈ, ਪਿੜ9ਆ ਿਲਿਖਆ ਜ$ ਅਨਪੜ9, ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ,
ਆਤਿਮਕ ਗੱ ਲ$ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ$ ਇਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਸਭ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ
ਨੂੰ ਿਮਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਅਸ" ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਰਾਹ" ਬਾਈਬਲ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤ, ਬਾਦ ਉਸ ਨ/ ਤਰਕ ਬੁੱ ਧੀ ਦੇ ਗੁਣ$ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ| ਉਸ ਖੋਜ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਨ/ ਪੜ9ਾਈ ਦੀ ਹੱ ਦ ਨੂੰ
ਪਾਰ ਕੀਤਾ|
ਬੜੀ ਿਦਲਚਸਪ ਹੈ ਿਕ ਉਨ9$ ਫੀਲਡ ਿਰਪੋਰਟ$ ਿਵਚ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਨ9$ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ9ੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਲੋ ਕਲ STS ਿਸੱ ਿਖਅਕ
ਸਨ| ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਖਕ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਸਕਰੀਤੀ ਚ, ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਹ
ਪBਡੂ ਲੋ ਕ ਸਨ|

ਕਮNਟਰੀ (ਟੀਕਾ-ਪੁਸਤਕ) ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਹੈ?
ਕਮ-ਟਰੀ (ਟੀਕਾ ਪੁਸਤਕ$) ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਗਆਨ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋ ਕ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਮਸੀਹ ਲੋ ਕ ਸਦੀਆਂ ਤ, ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ
ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋ ਕ$ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਕੇ ਜੋ ਗੱ ਲ$ ਉਨ9$ ਨ/ ਦੱ ਸੀਆਂ, ਪਰ
ਉਨ9$ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤ$ ਤ, ਵੀ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪੱ ਛੇ ਛੱ ਡ ਗਏ ਸਨ| ਕਦੀ
ਕਦੀ, ਟੀਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਸ ਤਰ9$ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵB ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਾਡਾ ਇਕ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਸ" ਿਸੱ ਿਖਆਵ$ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ$| ਸਮਾ, ਅਿਧਐਨ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ
ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਕੁਝ ਗੱ ਲ$ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਜ$ਦੀ ਹੈ| ਿਫਰ ਵੀ, ਸਰੋਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ",
ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਹੋਣ ਜ$ ਿਲਖਤੀ ਗੱ ਲ$ ਹੋਣ, ਦੋਹ$ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਰਾਹ" ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਿਕ ਜੋ ਅਸ" ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਸੱ ਧ ਕਰਨਾ ਹੈ:
ਪਰ ਭਾਈਆਂ ਨ/ ਤਾਬੜਤੋੜ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਰਯਾ ਨੂੰ ਘੱ ਲ ਿਦੱ ਤਾ…ਏਥੇ ਦੇ
ਲੋ ਕ ਥੱ ਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋ ਕ$ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਏਹਨ$ ਨ/ ਿਦਲ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਚਾਹ
ਨਾਲ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰ ਨ ਿਲਆ ਅਤੇ ਰੋਜ ਿਲਖਤ$ ਿਵੱ ਚ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਈ ਏਹ ਗੱ ਲ$ ਇਸੇ ਤਰ$
ਹਨ ਿਕ ਨਹ"

(ਰਸੂਲ$ ਦੇ ਕਰਤੱ ਬ 17:10-11)
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ਬਿਰਯਾ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ, ਜੋ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ
ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਸਨ| ਬਿਰਯਾ ਦੇ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ
ਪਰਖਣ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ| ਬੜੀ ਿਦਲਚਸਪ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਮੈਨੰ ੂ ਬੜੀ ਹੋਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕਸ ਦੀ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਤੁਸ" ਠੀਕ ਸੋਿਚਆ! ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੀ!
ਇਸ ਲਈ ਅੱ ਜ, ਉਸ ਉਦਾਹਰਣ &ਤੇ ਚੱ ਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ9$ ਸਭ ਗੱ ਲ$ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਾਰ &ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵਚ ਹੋਣ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਰਾਹ", ਟੀਕਾ ਪੁਸਤਕ$ ਰਾਹੀ ਜ$ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਸਮਗਰੀ ਰਾਹ" ਹੋਣ|
ਜਦ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹ" ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ$
ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤ,
ਬਾਦ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਲਓ ਿਕ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ| ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸ" ਜੋ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਵਟ$ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਚਨ ਿਵਚ, ਦਰੁਤਸੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ|
ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਭਾਵ ਅਤੇ ਦੀ ਮੌਖਕ
ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ| ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ (ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਮੌਕਾਪਰਸਤ ਵੀ ਲਗਦਾ ਸੀ) ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਸੱ ਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨ/ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਿਦਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਿਛਆ| ਉਸ ਨ/ ਹgਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ''ਕੀ ਤੁਸ" ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾ
(ਕਮ-ਟਰੀ) ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ?" ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤ$ ਮ- ਥੋੜਾ ਿਪੱ ਛੇ ਹਿਟਆ, ਪਰ ਿਫਰ ਮ- ਉਸ ਨੂੰ
&ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ, ''ਹ$, ਉਸ ਦਾ ਪਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|" ਮ- ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ''ਜੋ 120
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਸ" ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸ" ਿਸੱ ਖ ਲਓ ਤਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ| ਉਸ ਤਰ9$ ਤੁਸ" ਕਮ-ਟਰੀ ਿਵਚ, ਇਨ9$ ਗੱ ਲ$ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ|"
ਕੁਝ ਖੇਤਰ$ ਿਵਚ, ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਕਾਕਾਰ$ ਦੇ ਿਵਚਾਰ
ਬਹੁਤ &ਚੇ ਚੁੱ ਕੇ ਜ$ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ| ਕਈ ਵਾਰ ਲੋ ਕ ਟੀਕਾਕਾਰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲ- ਦੇ
ਹਨ ਿਕਿਕ ਉਨ9$ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ9ਨ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ| ਬਾਈਬਲ ਦੀ
ਡੂੰ ਿਘਆਈ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਲੋ ਕ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਦੇ ਿਵਚਾਰ$ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲ- ਦੇ ਹਨ|
ਿਕਿਕ ਬਾਈਬਲ ਤ$ ਇਕ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ ਜੋ ਗਿਹਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਬਹੁਮਲ
ੁੱ ਸਿਚਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਿਸਰਫ ਿਗਆਨਵਾਨ$ ਰਾਹ" ਹੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ$ ਉਨ9 $ ਰਾਹ" ਿਜਹੜੇ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਪਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ$
ਿਜਹੜੇ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਿਲਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਤ, ਬਚਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਸਿਚਆਈਆਂ ਤਕ ਸਭ ਲੋ ਕ$
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ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵ,ੇ ਨਾ ਿਸਰਫ ਿਗਣੇ ਚੁਣੇ ਸਰੇਸ਼ਟ ਲੋ ਕ$ ਲਈ ਹੋਵੇ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਿਵਧੀਵਤ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ|

ਇਸ ਭਾਵ ਿਵਚ, ਗਰੁੱ ਪ ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ &ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਮਲ
ੁੱ
ਗੱ ਲ$ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਤਰ9$ ਹੈ ਜੋ ਲੇ ਖਕ ਟੀਕਾ ਿਵਚ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ| ਿਵਚਾਰ
ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਕੋਈ ਅਿਜਹੇ ਿਵਚਾਰ ਪਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਕਹਾਣੀ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹ" ਹਨ, ਤਦ ਅਸ" ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰ ਦੇ
ਹ$, ''ਇਹ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਕਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?" ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$ ਟੀਕਾ ਦੀ ਗੱ ਲ$
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ
ਅਸ" ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸ਼ਨ ਪੂੱ ਛਣ ਦੇ ਰਾਹ" ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ$|
ਦਰਅਸਲ, ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ,
ਤ$ ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਹ ਟੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੇ ਪਭਾਵ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਇਸ
ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ" ਿਕ ਿਵਚਾਰ ਕੌ ਣ ਪਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ
ਨਵ$ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜ$ ਕੋਈ ਪਿੜ9ਆ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆਨੀ ਹੋਵੇ ਿਜਸਨ/ ਕਈ
ਸਾਲ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੱ ਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੋ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵ|ੇ

ਅਿਧਆਏ 10: ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ
ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ$ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ
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ਅਿਭਆਸਕਾਰ| ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ$ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ9$ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਲਾਈ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸਾਡੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹੀ ਹੈ ਿਕ
ਅਸ" STS ਿਕਸ ਤਰ9$ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਈਏ| ਤਦ ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
STS ਦੇ ਿਵਚਾਰ &ਤੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਿਨਖਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ|
ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ STS ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ''ਅਿਭਆਕਾਰ" ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਇਸ
ਪੈਹਲੂ ਤ, ਬਾਦ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ STS ਦੇ ਿਵਚਾਰ$ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜ$ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਪਭਾਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱ ਸਣ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ ਰਾਹ" ਸਿਚਆਈਆਂ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰਨ| ਅਸ"
ਅਿਭਆਸਕਾਰ$ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ9$ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਬਾਹਰ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱ ਸਣ| ਅਸ" ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਅਿਭਆਸਕਾਰ$ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਸਮਾਨ ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਹ STS ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱ ਕੀਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ|
ਅਿਭਆਸਕਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਿਫਰ ਵੀ
ਉਹ ਅਜੇ STS ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜ$ ਿਵਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ STS ਦੇ
ਅਧੀਨ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ" ਹਨ|
ਕਈ ਵਾਰ ਲੋ ਕ ਸਾਥ, ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸੇਵਾਵ$ ਨੂੰ ਚਲਾਦੇ ਹਨ ਕੀ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ STS ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆਵ$ ਨੂੰ ਆਪਣ ਿਵਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਿਸਧ$ਤ ਦੀ ਅਸ" ਇਹ ਜਵਾਬ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਕਰਦੇ ਹ$| ਅਿਭਆਸਕਾਰ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ STS ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਅਸ" ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਿਦੱ ਤਾ
ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਟੀਚਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਅਸ" ਇਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$|
ਸਾਡੀ ਦੂਰਅੰ ਦੇਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ| STS ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
• STS ਦੀ ਪਿਕਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵ|ੇ
• STS ਦੇ ਨਮੂਨ/ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵ|ੇ
• STS ਜੋ ਵੀ ਿਸਖਾਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੱ ਖ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ (ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ)
ਜਾਣਦਾ ਹੋਵ|ੇ
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ਕੁਝ ਅਿਭਆਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟਿੇ ਨੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੱ ਗੇ ਦੌੜਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਿਣਤ
ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹਨ ਿਕਿਕ ''ਉਸ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਪਤ ਕਰਕੇ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ|"
ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ", ਜੋਸ਼ੀਲੇ , ਅਿਭਆਸਕਾਰੀ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਿਚਤ STS
ਟੇਿਨੰਗ$ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ| ਪਰ, ਿਕਿਕ ਟੇਿਨੰਗ STS ਦੇ ਪੂਰਨ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹ"
ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ STS ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ" ਸਨ|
ਿਜਨ9$ ਨ/ ਿਸਖਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ| ਪਰ ਇਸ ਿਵਚ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ,
ਿਜਹੜੇ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਸੱ ਖਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਟੇਿਨੰਗ ਲਈ ਆਦੇ ਹਨ, ਉਨ9$ ਪੂਰਨ ਜ$
ਤਸੱ ਲੀਬਖਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਪਾਪਤ ਨਹ" ਕੀਤਾ|
ਉਹ ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀ ਜੋ ਅੱ ਧੇ ਅਧੂਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤਫਹਮੀ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ
ਗਏ ਿਕ ਉਨ9$ ਨ/ ''STS ਦੇ ਅਨੁਭਵ" ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ| ਸਮੇ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਅਤੇ
ਕਮਜੋਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲ- ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ
STS ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ9$ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ, ਿਕਿਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ9$ ਨ/
ਪਿਹਲ$ ਹੀ STS ਨੂੰ ਚੱ ਖ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਲਈ ਠੀਕ ਤਰ9$ ਕੰ ਮ ਨਹ" ਕੀਤਾ| ਬੜੇ
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਿਫਰ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਿਸਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹ" ਿਮਿਲਆ|
''ਿਸਰਫ਼" ਸਧਾਰਨ ਨਹ" ਹੈ| ਇਕ ਝਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਿਕ
STS ਤ$ ਇਕ ''ਸਧਾਰਨ" ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕੇਵਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਅਸ" ਇਹੀ
ਕੁਝ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਫਰ ਤ$ ਅਸ" ਸਾਰੀ ਟੇਿਨੰਗ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਸਕਦੇ|
ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਿਵਚ, STS ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਿਵਚ ਇਕ ਬਹੁ ਿਮਸਾਲ ਪਦਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱ ਧਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ
ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ ਿਕਵੇ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿਚਆਈਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਇਹ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਦੇ ਹਨ ਉਨ9$ ਨ/ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨੀ ਗੂੜ9ਤਾ ਨਾਲ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ9$ ਅਿਭਆਸਕਾਰੀ ਿਵਚ ਲਾਇਆ ਹੈ,
ਅਸ" ਉਨ9$ ਅਿਭਆਸਕਾਰ$ ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਕੌ ਣ ਉਸੇ ਹੀ
ਤਰ9$ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ|
ਿਬਨ$ ਉਿਚਤ ਟੇਿਨੰਗ ਦੇ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ STS ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ
ਵਾਚਕ$ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਅੰ ਤ ਅਧੂਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਿਗਆ| ਜਦ ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਸੇਵਾ
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ਿਵਚ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਵਚ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਪਆ, ਇਸ ਿਨਰਾਸਾ ਨ/ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਇਹ
ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਦੱ ਤਾ ਿਕ ਉਨ9$ ਨ/ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱ ਡ ਹੀ ਿਦੱ ਤਾ|
ਅਰੰ ਭ ਦੀ 37 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ ਇਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰ
ਿਕਸ ਤਰ9$ STS ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕਵB ਅਰੰ ਭ ਕਰਨਾ
ਹੈ| ਉਸ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ" ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ STS ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਪੜਤਾਨ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ
STS ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਅਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ|
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਿਭਆਸਕਾਰ ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗੁਿਣਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਤੇ
ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਿਵਚ ਅਤੇ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ" ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ? ਅਿਜਹਾ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹ"! ਪਰ ਸਿਚਆਈ ਤ$ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸ" ਤ$ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ
STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਨ9$ ਦੇਣ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹ$| ਚੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਲਈ ਇਸ ਹਸਤਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ 11ਵB ਅਿਧਆਏ ਨੂੰ ਵੇਖ:ੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਥਾਨ - STS ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ|
ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਆਪਣੇ ਗਰੁੱ ਪ ਨੂੰ ਟBਡ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਤ$ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ|
ਅਸ" ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਸੰਨ ਹੋਵ$ਗੇ| ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗੁਵਾਈ ਸgਪਣਾ ਸਾਡੀ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ| ਲੋ ਕ ਪਮਾਣਤ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਤੱ ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, STS ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵੀਣਤਾ ਿਵਖਾਦੇ
ਹਨ, STS ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤੱ ਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਿਵਖਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨੀਅਰ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਣ ਦੀ
ਅਤੇ STS ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼$ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਦੇ ਹਨ|

ਿਸੱ ਿਖਅਕ: ਸਹਾਇਕ, ਅਸਥਾਈ, ਪਮਾਿਣਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ|
ਇਨ9$ ਿਵਚ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਵਰਗ ਿਵਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸ" ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਿਵਚ ਇਕ ਮਨ ਅਤੇ ਇਕ ਿਵਚਾਰ ਹੋਵ|ੇ ਅਸ" ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਨੂੰ
TGSP-STS ਦੇ ਹੇਠ$ ਿਲਖੇ (ਵੇਬ ਸਾਈਟ &ਤੇ ਵੀ ਹੈ) ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ
ਲਈ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$|

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਮਤ
ਅਸ" ਹੇਠ$ ਿਲਿਖਆਂ ਸਿਚਆਈਆਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹ$:
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• ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਵ$ ਨ/ਮ ਦੀ ਰੱ ਬੀ ਪਰੇਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਹ" ਪਰੇਰਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਇਹ ਿਸਰਫ ਇਕੋ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ|
• ਿਤਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ|
• ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱ ਗਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਨEਿਤਕ ਿਗਰਾਵਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਵB ਜਨਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ|
• ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਆਰੀ ਤ, ਜਨਮ, ਿਨਸ਼ਪਾਪ
ਜੀਵਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ$ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ &ਠਣਾ, ਉਸ
ਦਾ ਸਵਰਗ &ਤੇ ਚੁੱ ਿਕਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਤੀ &ਤੇ
ਆਉਣਾ|
• ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ" ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਪਾਪ$ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ|
• ਧਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੋਹ$ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਪੁਨਰ &ਥਾਨ|
• ਮੁਕਤੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋ ਕ$ ਲਈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਅਨੰਤ ਸਜ਼ਾ|
ਸਹਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਅਕ: ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨ ਤ, ਬਾਦ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਿਭਆਸਕਾਰ$ ਨੂੰ ਦੀ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ''ਸਹਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਅਕ" ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ|
ਅਸਥਾਈ ਿਸੱ ਿਖਅਕ: ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਘੱ ਟੇ ਘੱ ਟ ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਤ, ਬਾਦ, ਸਹਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਿਜਹੜੇ ਹੋਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਰਪਾਲੂ, ਅਕਲਮੰ ਦ ਅਤੇ
STS ਿਵਚ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਪਮਾਿਣਤ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਦਵੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ
ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ|
ਪਮਾਿਣਤ ਿਸੱ ਿਖਅਕ: ਇਕ ਜ$ ਦੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ$ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤ, ਬਾਦ, ਅਸਥਾਈ
ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਪਮਾਿਣਤ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ$
ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ STS ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਖਾਸ ਹੁੱ ਨਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਤੇ
STS ਦੀ ਧਾਰਨ$ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ| ਪਮਾਿਣਤ
ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ$ ਨੂੰ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ
ਪਮਾਿਣਤ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਨਹ" ਕਰ ਸਕਦਾ|
ਸੀਨੀਅਰ ਿਸੱ ਿਖਅਕ: ਜਦ ਪਮਾਿਣਤ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵਚ ਿਸੱ ਧਤਾ ਿਵਖਾਦੇ ਹਨ, ਨਵB
ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ$ ਦਾ ਮੂਲ$ਕਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
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ਦਾ ਪਬੰਧ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ''ਸੀਨੀਅਰ ਿਸੱ ਿਖਅਕ" ਦੀ
ਪਦਵੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਸੀਨੀਅਰ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨਾ ਿਸਰਫ STS ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ$ ਹੀ ਚਲਾਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਿਸਰਫ
ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਅਸਥਾਈ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਨੂੰ ਪਮਾਿਣਤ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਿਤਮੋਥੀ ਚਰਚ ਪਲ$ਟਰ ਟੇਿਨੰਗ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਸੀਨੀਅਰ
ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਚ, ਆਦੇ ਹਨ|
STS ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਅਕ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ ਕਈ ਦੇਸ਼$ ਿਵਚ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਹਨ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਪਮਾਿਣਤ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਦੀ ਵਰਗ ਿਵਚ, ਆਦੇ ਹਨ|
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ਅਿਧਆਏ 11: ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ - STS ਨੂੰ
ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ
ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸੇਵਾ ਿਵਚ STS ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ| ਚਾਹੇ ਤੁਸ" ਬੱ ਿਚਆਂ, ਿਕਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ
ਬੱ ਚੇ, ਜਵਾਨ ਜ$ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, STS ਿਵਚਾਰ
ਵਟ$ਦਰੇ ਨੂੰ ਿਨਖਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਕਰੇਗਾ|
ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਯੋਗ ਿਜੰ ਨ/ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ9$ ਦੇ ਅਧਾਰ &ਤੇ ਤੁਸ" ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਦੱ ਤੇ ਹੋਏ ਸਮB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਿਮਤ ਸਮਾ
ਹੈ, ਮੰ ਨ ਲਓ 30 ਿਮਨਟ ਤ, ਵੀ ਘੱ ਟ, ਤੁਸ" ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਛੱ ਡ
ਕੇ ਸਮੇ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਨ
ਨਾ ਕਰੋ| ਤੁਸ" ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸੋ| ਤਦ ਤੁਸ" ਗਰੁੱ ਪ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ|
STS ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਫਰ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ|
STS ਗੱ ਲ ਬਾਤ ਜ! ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ| STS ਜਦ ਸਮਾ ਜਾ ਮੌਕਾ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤ$ ਤੁਸ" ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਚ, ਲੋ ਕ$
ਦੁਆਰਾ STS ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱ ਲ$ ਲੈ ਣ ਤ, ਬਾਦ, ਅਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਵਹਾਿਰਕ ਪਯੋਗ
ਿਸਖਾਦੇ ਹ$| ਸੰ ਖੇਪ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ9$ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ:
ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਿਮਨਟ ਿਵਚ ਵੀ ਦੱ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ
ਪਯੋਗ 5 ਤ, 10 ਿਮਨਟ$ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤ, ਬਾਦ ਿਸੱ ਧੇ
ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨ9$ ਦੇ ਪਯੋਗ$ ਵੱ ਲ ਜਾਓ|
ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਿਵਵਰਨ ਸਿਹਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਦੁਹਾਰਾਓ
ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ" ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ| ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤਸ" ਮਰਕੁਸ 1:40-45 ਦੱ ਿਸਆ ਹੈ, ਤੁਸ" ਇਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਨ
ਨੂੰ ਅਰੰ ਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ''ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ/ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਉਸੇ &ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਕੋੜ9ੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਿਕਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ''ਜੇਕਰ
ਤੂੰ ਚਾਹB ਤ$ ਮੈਨੰ ੂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ-|'?" ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੋ| ਇਹੀ ਮੁੱ ਖ ਗੱ ਲ ਹੈ|
ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤ, ਬਾਦ ਹੀ ਜੋ ਉਨ9$ ਨ/ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੋ ਤ$ ਿਕ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਨ ਦਾ &ਤਰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੇ ਸਕਣ|
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ਪਾਸਟਰਸ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ| ਪਾਸਟਰਸ ਿਜਹੜੇ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਰੂੜੀ9 ਵਾਦੀ
ਿਪਛੋਕੜ ਤ, ਹਨ ਉਹ ਪੁਲਿਪਟ ਤ, ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤ, ਿਝਜਕਦੇ ਹਨ| ਇਹ
ਕਲੀਸੀਆਵ$ ਿਵਚ ਪਥਾ ਨਹ" ਹੈ ਿਕ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ| ਇਸ
ਤ, ਇਲਾਵਾ ਪੜ9ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣਾ ਿਕਸੇ ਿਕਸੇ ਖੇਤਰ$ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਛਾਲ
ਮਾਰਨਾ ਹੈ| ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ, ਪਾਸਟਰਸ ਿਜਨ9$ ਨ/ STS ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ$ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਉਨ9$ ਨ/ ਇਹ ਸਮਧਾਨਾ ਵੇਖੇ ਹਨ:

1 ਿਭੰ ਨ ਿਭੰ ਨ ਪਾਸਟਰਸ ਨ/ ਸਾਨੂੰ STS ਦੇ ਯੂਥ ਸਭਾ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ
ਦੱ ਿਸਆ| ਯੂਥ ਵੱ ਲੋ ਬੜਾ ਚੰ ਗਾ ਹੂੰ ਗਾਰਾ ਿਮਿਲਆ| ਉਸ ਤ, ਬਾਦ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ
ਪਾਸਟਰਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ9$ ਿਕਹਾ, ''ਤੁਸ" ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਿਕ ਨਹ" ਿਸਖਾਦੇ?"
2 ਹੋਰ ਪਾਸਟਰਸ ਨ/ ਪੁਲਿਪਟ ਤ, STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ| ਪਰ
ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ9$ ਨ/ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੜ9ਆ|
ਉਹ ਰੂੜੀ9 ਵਾਦੀ ਤਰੀਕੀਆਂ ਤ, ਹਟ ਕੇ ਉਨ9$ ਨ/ ਨਵB ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵਚ ਵੀ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਵਖਾਈ| ਉਨ9$ ਨ/ ਇਸ ਨੂੰ ''ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ" ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ|
ਇਸ ਤ, ਬਾਦ ਉਨ9$ ਨ/ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਯੋਗ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ| ਕਈ ਬੋਲ ਕੇ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵਚ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਏ; ਬਾਕੀਆਂ ਨ/ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛੇ, ਿਜਸਨ/ ਲੋ ਕ$
ਨੂੰ ਪਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਦੇ ਮਨ$ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱ ਤਾ| ਇਹ
ਬਹੁਤ ਅਿਜਹ ਹੈ| ਉਨ9$ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾ ਿਮਲੇ |
3 STS ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ9$ ਹਨ, ''ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ,
ਿਜਹੜੇ ਪੜ9 ਨਹ" ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੂਰ ਸੀ|" ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਰਥਕ
&ਤਰ ਇਹ ਿਰਹਾ ਿਕ ਚਰਚ$ ਿਵਚ STS ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬੂਹਾ
ਖੁਲ9 ਿਗਆ|
4 ਕੁਝ ਪਾਸਟਰਸ ਨ/ ਸੰ ਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ| ਕਈਆਂ ਨ/ ਹਫਤੇ
ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਭਾ ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ|
5 ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵB ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ|
ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਵਹਾਿਰਕ STS, ਕੋਈ %ਤਰ ਨਹ":

158

1 ਜੇਕਰ ਗਰੁੱ ਪ ਵੱ ਡਾ ਹੋਵ,ੇ ਜ$ ਅਿਜਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਵੇ ਿਜਥੇ ਲੋ ਕ &ਤਰ ਨਹ" ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚ ਬਦਲਾਓ ਿਲਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਹ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ| STS ਦੀ ਿਕਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਸੇ (ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਿਕ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ
ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਕਿਹਣਾ) ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ" ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਤ,
ਿਬਨ$ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਤੁਸ" ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹੋ| ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਸ਼ਨ
ਪੁੱ ਛੋ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਿਮਲੇ |
2 STS ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੇਿਡਓ ਜ$ ਟੀ. ਵੀ. &ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|
ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਨੂੰ ਛੱ ਿਡਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਕਰੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਿਹੱ ਸੇ ਬਣੇ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ| ਰੇਿਡਓ &ਤੇ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ ਤ, ਬਾਦ 5 ਸਿਕੰ ਟ ਦਾ ਖਾਲੀ ਥ$ ਕੁਝ
ਅਰਥਹੀਨ ਬੋਲ$ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ|
ਅਸ" ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਨ ਬੋਲ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਕ ਬੋਲੀ ਹੀ
ਜਾਓਗੇ ਤ$ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਨ ਦੇ &ਤਰ ਬਾਰੇ ਨਹ"
ਸੋਚਣਗੇ| ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਹ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ: ''ਸੋ ਤੁਸ" ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?"
''ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?" ''ਤੁਸ" ਕੀ ਕਹੋਗ?
ੇ " ''ਤੁਹਾਡਾ
&ਤਰ ਹੈ?!
ਅਰਥਹੀਨ ਬੋਲ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ, ਕੁਝ ਆਵਾਜ
ਕੱ ਢਦੇ ਹ$ ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹ" ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਥ$ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ| ਇਹ
ਅਰਥਹੀਨ ਬੋਲ ਸੁਣਨਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹ" ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ
ਖਾਲੀ ਥ$ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤ$ ਿਕ ਲੋ ਕ ਰੇਿਡਓ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਲੈ ਣ| ਅਰਥਹੀਨ
ਬੋਲ$ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ, ''ਹ$" ''ਹੂੰ "
STS ਦੀ ਵੇਬਸਾਈਟ &ਤੇ ਮਾਰਥਾ-ਮਰੀਯਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਿਕ ਅਰਥਹੀਨ ਬੋਲ$ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ|
3 ਜੇਕਰ ਤੁਸ" STS ਿਵਚ ਮਾਿਹਰ ਹੋ ਅਤੇ 3 ਜ$ 4 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੁਿਡਓ ਿਵਚ
ਿਬਠਾ ਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ| STS ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਰੋਿਡਓ
ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਨ/ ਿਫਲੀਪਾਈਨ ਿਵਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ| ਹਫਤੇ ਭਰ
ਦੇ ਪਸਾਰਨ ਤ, ਕਈ ਮਹੀਨੀਆਂ ਬਾਦ, ਰੇਿਡਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨ/ ਹਰੇਕ ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ
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1400 ਪਤੀ&ਤਰ ਫੋਨ ਰਾਹ" ਅਤੇ ਿਲਿਖਤ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਰਾਹ" ਪਾਪਤ ਹੋਏ| ਬਾਕੀ ਰੇਿਡਓ
ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ|
ਡਾਮਾ, ਮਨOਰੰ ਜਨ ਅਤੇ ਪਭਾਵ
ਡਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਨAਰੰ ਜਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱ ਧ
ਵਾਸਤਿਵਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਨ9$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ|
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ" ਬੋਲੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਚਿਰੱ ਤਰ ਦਾ ਨਾਟਕ
ਕਰਨ| ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਰੱ ਤਰ$ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ$ ਨੂੰ ਬੋਲੇ|
ਿਕਿਕ ਸਰੋਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਣ| ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$, ਸਰੋਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਕੋ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ" ਉਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਨ9$ ਨ/ ਸੁਿਣਆ ਹੈ
ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮ-ਬਰ$ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ|
ਅਸ" ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹੂ ਬ ਹੂ ਸ਼ਬਦ$ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਨਹ" ਕਰਦੇ| ਜੇਕਰ
ਤੁਸ" ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਹੱ ਸੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਡਾਮਾ ਬਣ ਜ$ਦਾ
ਹੈ| ਬੇਸ਼ਕ ਡਾਮਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨAਰੰ ਜਨ ਤ$ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ
ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ|
ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਕਈ ਚਿਰੱ ਤਰ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤ$ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਦਰੁਸਤੀ ਪੇਸ਼
ਕਰਨਾ ਕਿਠਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਕਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲੇ
ਗਏ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦ ਕੁਝ ਲਾਈਨ$ ਭੁੱ ਲ
ਜ$ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ$ ਇਕ ਗੰ ਭੀਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀ ਉਸੇ ਹੀ ਘੜੀ ਹਾਸ ਿਵਚ ਬਦਲ ਜ$ਦੀ ਹੈ|
ਇਸ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ|

ਗਾਡ ਸਟੋਰੀ ਪੋਜੈਕਟ STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ
ਲਈ ਸਾਧਨ - ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਿਭੰ ਨ ਿਭੰ ਨ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ|
1.

STS ਹਸਤਪੁਸਿਤਕਾ| ਇਹ STS ਹਸਤਪੁਸਿਤਕਾ, ਔਡੀਓ ਜ$ ਿਲਿਖਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੈ,

ਇਹ ਦੀ ਪਿਕਰੀਆ ਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ|
2.

STS ਦਰਸ਼ਣ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ| ਿਜਵB ਿਜਵB ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਸ"

ਿਵਆਿਖਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$ ਉਹ ਦੋ ਘੰ ਟੇ ਤ, ਦੋ ਿਦਨ ਤਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਅਸ" STS ਪਰਦਰਸ਼ਨ
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ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ$, ਿਵਚਾਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਪਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦੱ ਸਦੇ ਹ$| ਜੇਕਰ ਇਹ
ਦਰਸ਼ਨ ਿਨਧਾਰਨ ਚਾਰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਜ$ ਇਸ ਤ, ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਹੈ ਤ$ ਅਸ" ਿਵਹਾਿਰਕ
ਅਨੁਭਵ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ$|
3.

STS ਦੀ ਿਤੰ ਨ-ਰੋਜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ| ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ

ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਰਾਹ" ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ$ਝਦਾਰੀ| ਇਹ ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ ਦੀ
ਿਸਖਲਾਈ ਤ,, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀ ਅਿਭਆਸਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹਾਰਥ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਅਿਭਆਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ" ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
4.

STS ਲਗਾਤਾਰ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ| ਅਸ" ਦੋ ਭਾਗ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ$ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ

ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ$ ਤ$ ਵੱ ਧ ਸਮਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਿਨਪੁੰ ਨ STS ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ| ਇਹ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਤਦ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਤਰ9$ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨਾ ਇਕ
ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ ਇਸ ਿਵਚ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੂਰ, ਆਉਣਾ ਪ-ਦਾ ਹੈ ਜ$
ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ, ਇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਪਿਹਲੇ 18 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱ ਪ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਿਤੰ ਨ ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ
ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨਾਲ ਿਸਖਾਇਆ ਜ$ਦਾ ਹੈ| ਇਸ 14 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਗਿਹਨ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਤ,
ਬਾਦ, ਇਹ ਨਵB ਿਸੱ ਖੇ ਹੋਏ ਅਿਭਆਸਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਕਦਮ ਰੱ ਖਦੇ
ਹਨ| ਇਹ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਿਕ 19 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਆਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਵਾਧੂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇਕ ਸਹਾਇਕ
ਿਸੱ ਖਅਕ ਅਤੇ 5 ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ|
ਇਸ 33 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਿਸਖਾਲਾਈ ਤ, ਬਾਦ, 5 ਿਦਨ ਜਾਣ ਤ, ਬਾਦ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਅਕ
ਅਸਥਾਈ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਆਗੂਪੁਣੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ
ਨਾਲ ਪਰਮਾਣਤ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਬਣਦੇ ਹਨ|
5.

STS ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ| ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ

ਦੀ ਰਾਤ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜ$ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਿਦਨ$ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ| ਚਾਰ ਸਫਲ ਹਫਤੇ ਅੰ ਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ 14 ਘੰ ਟੇ ਿਵਚ, ਆਮ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ
ਮ-ਬਰ STS ਦੇ ਯੋਗ ਅਿਭਆਸਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਪੰ ਜ ਤ, ਸੱ ਤ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵਚ, ਵੱ ਡੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮ-ਬਰ$ (50,000 ਮ-ਬਰ$ ਤਕ) ਨੂੰ
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ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕੁਝ ਿਸੱ ਖੇ ਹੋਏ ਮੁੱ ਖ ਲੋ ਕ ਵੀ STS ਦੇ ਪਰਮਾਣਤ ਿਸੱ ਖਅਕ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ| ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਨ9$ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ$ ਿਵਚ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜ$ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਲ- ਦੇ ਹਨ|
6.

STS ਘਰੇਲੂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ| ਦਾ ਪਰਮਾਣਤ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਿਤੰ ਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵਚ

ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਬੁਲਾਦਾ ਹੈ| ਿਸੱ ਿਖਅਕ 2 ½ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਫਤੇ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 6 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਹੋ
ਜ$ਦੀ ਹੈ| ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਦੋਪਹਰ ਨੂੰ ਜ$ ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਇਸ ਤਰ9$ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਉਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਸਿਹਭਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਕਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ
ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜ$ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਦੀ ਜ$ ਲੰਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਨਹ"
ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ ਿਵਚ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਹੋਲ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਝਜਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ$
ਲਈ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਅਸ" ਲੋ ੜ"ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼, ਕੁਝ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ
ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾ ਸਾਰਣੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$|
6 ਸੈਸ਼ਨਾ ਤ, ਬਾਦ, ਇਹ ਇਕ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਿਤੰ ਨ ਿਵਅਕੀਆਂ ਨੂੰ STS ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਅਿਭਆਸਕਾਰ$
ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ| ਇਹ ਨਵB ਅਿਭਆਸਕਾਰ$ ਨੂੰ 6 ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ
ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ| ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਨਵB ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ|

ਿਜਵB ਅਸ" ਪੰ ਜ-ਿਦਨ ਦੀ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ$ ਿਵਚ ਕਰਦੇ ਹ$,
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਇਹ ਨਵB ਅਿਭਆਸਕਾਰ$ ਨੂੰ ਆਗੂਪੁਣੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ| ਦੂਜੀ 6 ਹਫਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ, ਪਿਹਲ$ ਵਾਲੇ ਿਤੰ ਨ ਹਰੇਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਤੰ ਨ ਿਤੰ ਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਤ,
ਇਲਾਵਾ ਉਨ9$ ਨ/ ਆਪਣੇ STS ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਵਚ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਅਕ
ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਿਵਚ ਜ$ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ
ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਜ$ ਸੰ ਗਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਕੱ ਠ/ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ|
ਜੇਕਰ ਇਹ 12 ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿਤੰ ਨ-ਿਤੰ ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਰੀਆ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ| ਤ$ ਅਗਲੇ 6 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤ, ਬਾਦ, ਗਰੁੱ ਪ ਦੀ
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ਿਗਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 36 (ਪਿਹਲ$ ਵਾਲੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਕਈ ਘਰ
ਇੰ ਨੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱ ਪ$ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾ
ਸਕੇਗਾ| ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ$ ਦਾ ਗਰੁੱ ਪ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਜ$ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ|
STS ਿਵਚ ਨਵB ਿਸੱ ਖੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਅਿਭਆਸਕਾਰ$ ਨੂੰ ਿਸਖਾਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ| ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ$ ਿਵਚ ਸਮੂਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ$ ਪਚਾਰ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ/
ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਜ$ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ
ਨਜਦੀਕ ਰਿਹਣ ਲਈ STS ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ| ਅਸੀ ਇਨ9$ ਸਾਿਰਆਂ ਗੱ ਲ$ ਨੂੰ ਅਨAਖੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੇਖਦੇ ਹ$|
ਿਕਿਕ STS ਹੁਨਰ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਪਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਸ$ਝ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਿਸਖਾਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ|
ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਗਣਤੀ ਜਾ ਕੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਦੀ ਹੈ ਤ$ ਦੋ
ਸਾਲ$ ਿਵਚ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜੋ ਪਮਾਣਤ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਦੇ ਰਾਹ" ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਹ
6,000 ਤ, ਵੀ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰੇਗੀ| ਇਹ ਚੇਲੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਦਾ
ਕਾਰਾਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ| ਿਕਿਕ STS ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ &ਤੇ ਕBਦਰਤ ਹੈ, ਅਸ" ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਕ ਇਸ ਪਭਾਵ ਅਤੇ
ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਿਕ ਐਨਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਹੈ|
7. ਚੇਲਾਪੁਣੇ ਦਾ ਗੁਣਨ ਵਾਧਾ| ਲੋ ਕ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਵਾਪ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਅਿਭਆਸਕਾਰ$ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਛੱ ਡਦੇ ਹਨ, ਉਨ9$ ਨੂੰ ਨਵ$ ਹੁੱ ਨਰ ਇਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ$ ਗਰੁੱ ਪ ਨੁੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ| ਿਭੰ ਨ ਿਭੰ ਨ ਿਮਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਠਕਮ ਿਜਵB ਿਕ ਅਿਭਆਸਕਾਰੀ
ਗਾਈਡ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਸ
ਹੁੱ ਨਰ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ| (ਇਨ9$ ਵੇਬਸਾਈਟ ਦੇ ਿਲੰਕ “Training Info” and “Resources,” ਉਲਬਧ ਵੱ ਖ
ਵੱ ਖ ਚੋਣਾ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜਾਦੇ ਹਨ|)
8. ਬੋਸ਼ਰ| ਇਹ ਿਤੰ ਨ ਤੈਹ$ ਵਾਲਾ ਬੋਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ STS ਦੇ ਤਰੀਕੀਆਂ ਦੇ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਗਾੱਡ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ| ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਸ਼ਰ$ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਖਾਸ
ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਥਾਵ$ &ਤੇ STS ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਿਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ|
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9. ਅਿਭਆਸਕਾਰ ਅੋਡੀਓ ਿਸਖਲਾਈ| STS ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ
ਗਰੁੱ ਪ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਅਤੇ
ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੁੱ ਪ 2 ਤ, 6 ਘੰ ਟੇ ਲਾਦਾ ਹੈ| ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵ$ ਿਵਚ ਅੇਮ ਪੀ 3, ਸੀ
ਡੀ ਜ$ ਸੋਲਰ ਪਲੇ ਅਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ|
10. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਭਾਵਸ਼ੀਲ ਖੋਜ| ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱ ਪ ਪਸ਼ਨ$
ਨਾਲ| ਸਕੂਲ, ਕਲਾਸ ਜ$ ਘਰੇਲੂ ਗਰੁੱ ਪ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ| ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਖੋਜੀ
ਇਸ ਿਵਚ ਖੁਲੇ 9 ਿਦਲ ਨਾਲ ਸਿਹਭਾਗੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਅੋਸਤਨ ਸਮਾ 60 ਤੋ 90 ਿਮਨਟ, ਡੀ ਵੀ
ਡੀ ਅਤੇ ਅੋਡੀਓ| ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵ$ ਿਵਚ|
11. SimplyTheStory.org STS ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ, ਅੋਡੀਓ ਅਤੇ ਿਵਡੀਓ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਿਵਚ STS ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ,
ਿਸਖਲਾਈ, ਮੋਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨ/ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸ" ਡਾਉਨ
ਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਕੀ ਅਤੇ ਿਕ, ਕਲੀਸੀਆਂ ਿਵਚ ਦਰਸ਼ਨ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ STS
ਿਸਖਲਾਈ| ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਲੇ ਖ ਲਗਾਤਾਰ STS ਦੀ ਵੇਬਸਾਈਟ ਿਵਚ ਜੋੜੇ ਜ$ਦੇ ਹਨ|STS
ਸਕਾਈਪ ਰਾਹ" ਕਹਾਣੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਦੀ ਏਕਸਟ-ਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਰਾਹ" ਿਸਖਾਉਣਾ|
13. ਔਡੀਓ ਹਸਤਪੁਸਿਤਕਾ| STS ਦੀਆਂ ਹਸਤਪੁਸਿਤਕ$ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਡੀ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ| STS ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਡੀ ਵੀ ਡੀ ਲਈ ਿਲਖੋ|
14. ਟਵੀਟਰ| ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ http://www.twitter.com/SimplyTheStory
15. ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ| ਜੇਕਰ ਤੁਸ" ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ$ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤ$ ਆਪਣੇ ਨ/ੜਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਇਸਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਹਸਤਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਹੈ| ਦੀ ਵੇਬਸਾਈਟ &ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “hosting” ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ &ਤੇ ਸਰਚ
ਕਰੋ|

164

ਪੂਰਕ ਭਾਗ ਉ: ਪਿਰੱ ਖਣ ਸਮੀਿਖਆ ਫਾਰਮ
ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ___________________________ ਿਸੱ ਿਖਅਕ___________________________
ਿਮਤੀ __________________
ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਬਓਰਾ STS ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਵਚ ਦੀ ਿਕਆ ਿਵਚ ਹੈ| ਇਸ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਿਕ ਤੁਸ" ਪਿਰੱ ਖਣ ਸਮਿਖਆ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱ ਲ
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ: ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ" ਿਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਆਏ ਲੋ ਕ ਿਕੰ ਨ/ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨਵਾਿਲਆਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱ ਸੇ ਹੋਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਗੇ (ਅਤੇ ਉਨ9$ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸ" ਉਸ ਟੇਿਨੰਗ ਿਵਚ ਦੱ ਸੇ
ਹਨ).
ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਕਰੇਗਾ. . .
1) ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਅਿਤਿਰਕਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ|
2) ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤ$ ਿਸਰਫ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ|
3) ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱ ਲ ਨਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ|
4) ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਿਸl ਸੂਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਨਾ ਨਹ" ਹੈ|
5) ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ &ਤਰ ਿਦਓ ਜੋ ਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਤੌਰ ਤੋ ਅਤੇ ਜੋ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ &ਤਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ|
6) &ਤਰ ਦੇਣਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਪਤੀ&ਤਰ ਸਿਹਜਤਾ ਨਾਲ ਿਦਓ|
7) ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ|
8) ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਨਰੀਖਣ$ ਵੱ ਲ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਸ਼ਨ$ ਰਾਹ" ਕਰਨੀ ਿਜਨ9$ ਦਾ ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ|
9) ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ ਅਿਜਹੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ ਰਾਹ" ਦੱ ਸੋ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ|
10) ਪਚਾਰ ਨਹ" ਕਰਨਾ|

11) ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫੱ ਟ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋ ਿਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇ ਪਸੰ ਦ ਹੈ ਉਹੀ ਿਸਖਾਓ| ਬਲਿਕ ਉਹ ਤ$ ਪਿਵੱ ਤਰ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਹ" ਸਿਚਆਈ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਵਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵ|ੇ
12) STS ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ 5 ਅਲਗ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਹੋਵ|ੇ
&ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਪੰ ਜ ਵੱ ਡੇ ਵਰਗ$ ਦੇ ਮੁੱ ਲਾਕਣ ਿਸਰਫ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਦੇ ਪੰ ਜ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕੇ| ਇਨ$ ਿਵਚ, ਕੋਈ ਵਰਗ ਜੋ
ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ$ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹ" ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ''ਅ ਨ ਹੋ"(ਅਜੇ ਨਹ" ਹੋਇਆ) ਹੋਵੇਗਾ| ਨਹ" ਤ$ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੋਵੇਗਾ ''ਸ ਗ" ਅਰਥਾਤ
ਸਮਝ ਗਏ!
ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਿਨਰਧਾਰਨ -ਨਕਸ਼ਾ

ਿਮਤੀ

ਕਹਾਣੀ ਦਾ

ਵੇਰਵਾ

ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ

ਕਹਾਣੀ

ਦੋਬਾਰਾ

ਰਾਹ"

ਦੱ ਸਣਾ

ਚੱ ਲਣਾ

ਲੈ

ਕੇ ਿਨਰੀਖਣ

ਪਯੋਗ

ਕਹਾਣੀਵਾਚਕ ਦਾ ਨਾਮ
ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਸਫਾਿਰਸ਼!
ਕੁਝ ਪਿਰੱ ਖਣ ਵਰਗ$ ਦੀਆਂ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਰਾਹ" ਪਸਂਸਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਅੱ ਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵ|ੇ ਕੁਝ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ| ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹ" ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇ ਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੰ ਗੀ ਤਰ$
ਹੋਏ ਹਨ| ਪੜਤਾਲ ਸੂਚੀ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਇਸ ਤ, ਬਾਦ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ$ ਜੋ STS ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਵਹਾਓ
ਿਬਨ$ ਿਕਸੇ ਅੜਚਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕੇ| ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰੰ ਭ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਘਬਰਾਕੇ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵੇ|

ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਪੱ ਿਰਖਣ ਸਮਿਖਆ
ਕਹਾਣੀ, ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ
1. ਭੂਿਮਕਾ
2. ਦਰੁਸਤੀ

3. ਸੁਣਨ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ
4. ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਠਿਹਰਾਓ
5. ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
6. ਹਾਵ ਭਾਵ
ਵਲੰਟੀਅਰ, ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ
1. ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ
2. ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ
3. ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ
ਕਹਾਣੀ ਰਾਹ" ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨਾ
1. ਠੀਕ ਸਮੇ &ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ
2. ਿਭੰ ਨ ਿਭੰ ਨ ਪਕਾਰ ਢੰ ਗ
3. ਭਾਗੀਦਾਰੀ
4. ਸਿਚਆਈ/ਦਰੁਸਤੀ

ਦੋ ਪਕਾਰ ਦੇ ਆਤਿਮਕ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਲਈ ਪੱ ਿਰਖਣ ਸਮਿਖਆ
ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ, ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ
1. ਮੁੱ ਖ ਸ਼ਬਦ$ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

2. ਮੌਖਕੀ ਪਸ਼ਨ
3. ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹਾਵ ਭਾਵ
4. &ਿਚਤ ਿਨਰੀਖਣ
5. ਆਪਸ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ
6.ਗਰੁੱ ਪ ਿਵਚ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ
7. ਿਭੰ ਨ ਿਭੰ ਨ ਪਿਰਵਰਤਨ
8. ਪੁਸ਼ਟੀਆਂ
9. ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ &ਤਰ
10. ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਵੱ ਲ ਅਗੁਵਾਈ
11. ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਸੁਣਨਾ
12.ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਿਸਖਾਵੇ
ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ, ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ
1. ਮੌਖਕੀ ਪਸ਼ਨ
2. ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹਾਵ ਭਾਵ
3. &ਿਚਤ ਪਯੋਗ
4. ਆਪਸ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ
5.ਗਰੁੱ ਪ ਿਵਚ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ
6. ਿਭੰ ਨ ਿਭੰ ਨ ਪਿਰਵਰਤਨ
7. ਪੁਸ਼ਟੀਆਂ
8. ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਪਯੋਗ

9. ਅਗੁਵਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ$ ਦੱ ਸੇ
ਗਏ ਪਯੋਗ
10. ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਸ਼ਨ
11. ਪਚਾਰ ਤ, ਬਚੋ
ਸਮੂਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੁੱ ਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ
1. ਸਮੱ ਿਸਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ
2. ਕਹਾਣੀ ਤ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਸ਼ਨ$ ਦੇ
&ਤਰ
3. ਗਰੁੱ ਪ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ

ਪੂਰਕ ਭਾਗ ਅ: ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨ; ਰਾਹ" ਇਕ ਸਫਰ:
ਪਸ਼ਨ ਿਕਸ ਤਰ1! ਿਤਆਰ ਕਰੀਏ
ਜ਼ੱ ਕੀ, ਲੂਕਾ 19:1-10
ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਇਸ ਅਿਧਆਏ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਅਸ" ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ
ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸਫਰ &ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ$। ਿਜਸ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਅਸ" ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
ਚੁਿਣਆਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਕਿਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਲਆ
ਜ$ਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਹਰੀ ਹੈ|
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ9$ ਸੁਣਾਈ ਜ$ਦੀ ਹੈ: “ਇਕ ਿਗੱ ਠ/ ਕੱ ਦ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਜ਼ੱ ਕੀ ਸੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੂਲਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ &ਤੇ ਚੜ9 ਿਗਆ
ਤ$ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਿਕਿਕ ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹ" ਸਕਦਾ ਸੀ|
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਨਹ" ਕਰਦੀ ਸੀ, ਿਕਿਕ ਉਹ ਮਿਹਸੂਲ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ,
ਪਰ ਿਯਸੂ ਉਸ &ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਿਯਸੂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|”
ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਹਨ, ਇਸ ਤ, ਵੀ ਵੱ ਧ ਕੇ, ਬਲਿਕ ਹੋਰ ਵੱ ਧ ਕੇ
ਇਸ ਿਵਚ, ਭਾਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਿਜਵB ਿਜਵB ਅਸ" STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਜ$ਦੇ
ਹ$, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੂਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨ/ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦੇ ਹਨ|
ਿਜਵB ਅਸ" ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਿਵਖਾਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ$, STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਅਸ"
ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ$ਗੇ, ਅਤੇ ਅਸ" STS ਦੇ ਇਕੋ ਗੱ ਲ &ਤੇ ਿਧਆਨ
ਕਰ$ਗੇ ਅਰਥਾਤ ਪਸ਼ਨ$ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ।
ਕੁਝ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਿਕ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ$ ਿਵਚ ਕੀ ਹੈ।
ਿਕਿਕ ਿਤਆਰੀ &ਤੇ ਗੱ ਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ" ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਣੇ ਸਾਮਣੇ ਨਹ" ਹ$ ਇਸ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ$ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸ" ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅਸ" ਇਸ ਨੂੰ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ।
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਿਤਆਰੀ ਖਜਾਨ/ ਭਾਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਖਜਾਿਨਆਂ ਿਵਚ, ਪਸ਼ਨ
ਿਤਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਿਕਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸ" ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ$
ਕਹਾਣੀ ਿਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨAਟਸ ਬਣ ਜ$ਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਕਪੜੇ ਟੰ ਗਣ ਵਾਲੀ ਰੱ ਸੀ ਵ$ਗ ਬਣ
ਜ$ਦੀ ਹੈ। ਜਸ ਤੁਸ" ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵਚ ਇਸ ਰੱ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱ ਲਦੇ ਹੋ ਤ$ ਤੁਸ" ਇਸ &ਤੇ
ਆਪਣੇ ਖਜਾਨ/ ਅਤੇ ਪਸ਼ਨ ਟੰ ਗ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ।
170

ਜਦ ਤੁਸ" ਇਸ ਅਿਧਆਏ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ$ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱ ਕਾ ਿਜਹਾ
ਲੱਗੇ ਿਕ ''ਇਹ ਅਿਧਆਏ ਤ$ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਹੈ!" ਪਰ ਜਦ ਤੁਸ" ਇਸ ਨੂੰ ਿਜਵB ਹੀ ਅਰੰ ਭ
ਕਰੋਗੇ ਤ$ ਤੁਸ" ਕਹੋਗੇ ਿਕ ''ਇਸ ਿਵਚ ਤ$ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ ਲ$ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਈਆਂ
ਹਨ!" ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁਝ ਲੋ ਕ$ ਲਈ STS ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਹੈ ਿਕ ਪਸ਼ਨ
ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਲੋ ਕ$ ਲਈ, ਇਹ ਅਿਧਆਏ ਿਜਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਲੋ ਕ$ ਲਈ, ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਜਥੇ ਉਹ ਪਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਸਪਟਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸ" ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਆਪ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ$ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸ" ਆਪ ਉਨ/ ਖਜਾਨ/ ਨਾ ਭਾਲ ਸਕੋ ਿਜੰ ਨ/ ਇਥੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ| ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਅਸ" ਇਸ
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਕਈ ਥਾਵ$ &ਤੇ ਸੁਣਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ
ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੇ ਰਾਹ" ਅਸ" ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੈ| ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸ" ਕਈ ਵਾਰ
ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸ" ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਖਜਾਿਨਆਂ ਨੂੰ ਸ$ਝਾ ਕਰੀਏ| ਦਰਅਸਲ, ਤੁਸ" ਹੋਰ$ ਤ, ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਤ
ਕਰੋਰ,ੇ ਇਹੀ ਤ$ STS ਦੇ ਗਰੁੱ ਪ ਸਿਹਭਾਿਗਤਾ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ|
ਿਜਵB ਿਜਵB ਤੁਸ" ਇਸ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼
ਕਰੋਗ,ੇ ਤ$ ਤੁਸ" ਵੀ ਹੋਰ ਵੱ ਧ ਖਜਾਨ/ ਲੱਭੋਗ|ੇ ਦਰਅਸਲ, ਤੁਸ" ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ
ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱ ਧ ਖਜਾਨ/ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸੇ ਹੀ
ਤਰ9$ ਹੈ| ਤੁਸ" ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਚਆਈਆਂ ਨੂੰ ਲ- ਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹ" ਥੱ ਕੋਗ|ੇ
ਇਸ ਅਿਧਆਏ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ9$ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ9ਨ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਤ,
ਬਾਦ, ਅਸ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਖਾਵ$ਗੇ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਆਤਿਮਕ ਖਜਾਨ/ ਭਾਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਜਾਨ/ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ/ ਹਨ|
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" ਨਾ ਵੇਖ, ਜ$ ਕੁਝ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ$ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੋ ਅਸ"
ਦੱ ਸੇ ਹਨ| ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱ ਲ ਨਹ" ਹਨ| ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ" ਸਮਝਣਾ
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ਚਾਹੀਦਾ| ਜਦ ਤੁਸ" ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸ" ਉਹੀ ਦੱ ਸੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸ" ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸਾਫ ਸਾਫ ਵੇਿਖਆ ਹੈ|
ਅਸ" ਕੁਝ ਿਵਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹ$ ਉਹ ਿਸਰਫ, ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਲਈ ਹਨ| ਿਜਵB ਿਜਵB ਗਰੁੱ ਪ
ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜ$ਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਰਾਹ" ਗੱ ਲ ਬਾਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ, ਕੋਈ ਨਵ" ਸਮਝ ਦਾ ਪਕਾਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਾ ਹੈ|
ਅਸ" ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ STS ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ
ਦਾ ਇਕ ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰ ਮ ਹੈ| ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਇਥੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਵB
ਤਰੀਕੇ ਿਵਚ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ|
ਜਦ ਤੁਸ" ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਿਸਖਾਦੇ ਹੋ, ਸਮੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਜ$ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ,
ਤੁਸ" ਇਨ9$ ਿਵਚ, ਕੁਝ ਖਜਾਿਨਆਂ ਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਆਓ ਅਸ" ਅਰੰ ਭ ਕਰੀਏ:
ਇਸ ਅਿਭਆਸ ਅਸ" ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਪਿਹਲ$ ਤੁਸ" STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸ
ਵਚਨ$ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖੋ|
(ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੇਠ$ ਇਸ ਤਰ9$ ਹੈ|)
ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9$ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ9$ STS ਦੀ ਹਸਤਪੁਸਿਤਕਾ ਿਵਚ ਦਰਸ਼ਾਈਆ ਿਗਆ ਿਕ ਕਹਾਣੀ
ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਸੱ ਖਣਾ ਹੈ:
1. ਇਹ ਦਸ ਵਚਨ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪੜ9,ੋ %ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ|
2. ਜਦ ਤੁਸ" ਪੜ9ਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਬਦ! ਿਵਚ ਪੜ1ੋ| ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਿਹਸੂਲੀਆ
ਕਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਹਸੂਲ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸ" ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ|
3. ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖ$ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ|
4. ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ9ਨ ਤ, ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ! ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨਾ ਤੁਸ"
ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਜਬਾਨੀ ਬੋਲੋ| ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੋ ਹੋ ਨਾ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਹੂ ਬ ਹੂ ਸ਼ਬਦ|
5.ਤਦ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ %ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੜ1ੋ| ਤੁਸ" ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ
ਕੁਝ ਿਹੱ ਸੇ ਤੁਸ" ਛੱ ਡ ਗਏ ਹੋ|
6.ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ$ ਬੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਿਫਰ %ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਦੁਹਰਾਓ|
ਅਕਸਰ, ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਪੜ9ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ9$ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਉਣਤ, ਬਾਦ, ਤੁਸ" ਵੇਖਗ
ੋ ੇ
ਿਕ ਤੁਸ" ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ!
ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਤ, ਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤ, ਬਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ" STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰ9$ ਕੁਝ ਬਦਲ
ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਅਸ" ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ 1 ਤ, 6 ਵਾਰ ਪੜ9,ੋ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ
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ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤ$ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚ
ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ, ਉਨ9$ ਨ/ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ$ ਤਰੀਕਾ ਨਹ" ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ9$ ਨ/ STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤ$ ਅਸ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਵਾਿਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਿਫਰ ਤ, ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ
ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋ| ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਿਲਖੀ
ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕੰ ਜੂਸੀ ਨਹ" ਕਰਨੀ, ਜਦ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੋ ਹੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ? %ਚਾ ਪੜ1ੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੁਹਰਾਓ? %ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ!
ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਿਵਚ, ਦੀ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ| ਅਰ ਵੇਖੋ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨਾ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਖ
ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਸੀ| ਅਤੇ ਉਸ ਨ/ ਿਯਸੂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਤਨ
ਕੀਤਾ ਭਈ ਉਹ ਕੌ ਣ ਹੈ ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਖ ਨਾ ਸੱ ਿਕਆ ਿਕਜੋ ਉਹ ਕੱ ਦ ਦਾ ਮਧਰਾ
ਹੈਸੀ| ਸੋ ਉਹ ਅੱ ਗ, ਦੌੜ ਕੇ ਇਕ ਗੂਲਰ ਦੇ ਿਬਰਛ &ਤੇ ਚੜ9 ਿਗਆ ਭਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਿਕ ਜੋ
ਉਸ ਨ/ ਓਸੇ ਰਸਿਤl ਲੰਘਣਾ ਸੀ|
ਪਰ ਿਯਸੂ ਜ$ ਉਸ ਥ$ ਆਇਆ ਤ$ ਉਤਾਹ$ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਜ਼ੱ ਕੀ ਛੇਤੀ
ਨਾਲ &ਤਰ ਆ ਿਕਿਕ ਅੱ ਜ ਮ- ਤੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਹੈ| ਤ$ ਉਹ ਛੇਤੀ &ਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਭਾਉ ਕੀਤਾ| ਤ$ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜ9ਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਉਹ ਇੱ ਕ
ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ &ਤਿਰਆ ਹੈ|
ਪਰ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/ ਖੜ9ੋ ਕੇ ਪਭੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਪਭੂ ਜੀ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਅੱ ਧਾ ਮਾਲ ਕੰ ਗਾਲ$ ਨੂੰ
ਿਦੰ ਦਾ ਹਾ ਅਰ ਜੇ ਮ- ਿਕਸੇ &ਤੇ ਊਜ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਤ$ ਚੌਗੁਣਾ ਮੋੜ ਿਦੰ ਦਾ
ਹ$| ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅੱ ਜ ਇਸ ਘਰ ਿਵਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ
ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਹੈ| ਿਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱ ਤ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ|(ਲੂਕਾ 19:1-10)
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ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ
ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਤ, ਬਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਿਜਹੜੇ ਿਵਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇ ਉਨ9$ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਜਦ
ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਖਾਦੇ ਹੋ ਤ$ ਿਜਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਿਵਚਾਰ ਹੋਣ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਿਵਚ ਨਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ9$ ਿਵਚਾਰ$ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਚਾਰ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸ" ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕਦੇ ਕਦੇ ਿਜਵB ਹੀ ਤੁਸ"
ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ$ ਦੇ &ਤਰ$ ਦੇ ਰਾਹ" ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਿਚਆਈ ਦੇਣ ਲਈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਹਲ$ ਦੇ ਿਵਚਾਰ$ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ!
ਅੱ ਗੇ ਪੜ9ਨ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਅਸ" ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਓ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ &ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾ
ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਲਗਾਓ ਿਕ ਤੁਸ" ਿਕਹੜੇ ਆਤਿਮਕ ਖਜਾਨ/ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਿਭਆਸ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤਾਜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ" ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਿਨਰੀਖਣ$ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਇ ਤੁਸ" ਅਿਜਹੇ ਖਜਾਨ/ ਲੱਭ, ਿਜਨ9$ ਦਾ
ਅਸ" ਵਰਣਨ ਨਹ" ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ9ਾ, ਅਸ" ਅਿਜਹੇ ਲੱਭੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ &ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ
ਨਹ" ਿਗਆ। ਹੁਣ ਆਪਣ ਖਜਾਨ/ ਲੱਭਣ ਅਨੰਦ ਕਰੋ!

ਕੁਝ ਇਹ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ!:
1. ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਵਚ ਉਨ9$ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ|
2. ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ੱ ਕੀ ਕੱ ਦ ਦਾ ਮੱ ਧਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵਚ &ਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਸੀ
ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਲ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਖੀ ਸੀ| ਪਰ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੰ ਨਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ
ਿਕ ਜਦ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤ$ ਉਸ ਨ/ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਇਕ
ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਈਆ ਜੋ ਬੜਾ ਹਟ ਕੇ ਸੀ|
3. ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋ ਕ ਇਸ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ9$ ਖੁਲੇ 9 ਆਮ ਗਲੀ ਿਵਚ ਭੱ ਜਣਾ
ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ &ਤੇ ਚੜ9ਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ|
4. ਅਸ" ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਗਲੀ ਿਵਚ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਦੱ ਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਿਯਸੂ &ਤੇ ਿਡੱ ਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼
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ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨ/ੜੇ
ਵੀ ਨਹ" ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤ$ ਦਰਖ਼ਤ &ਤੇ ਚਿੜ9ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ!
5. ਿਯਸੂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੱ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ
ਿਨੱਜੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ|
6. ਿਯਸੂ ਨ/ ਆਪ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਤਰ9$ ਹੋਣਾ ਹਰ ਸਮਾਜ ਜ$
ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਿਵਚ ਇਕ ਤਰ9$ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਚੈ ਨੂੰ
ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ''ਚਾਹੀਦਾ" ਹੈ|
7. ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਉਤ$ਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਇਕ ਆਗੂ ਿਜਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ
ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਲੋ ਕ ਵੀ ਉਹੀ ਵੇਖਣਗੇ ਜੋ ਆਗੂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨਾ
ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਨ/ ਹੀ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਸਭ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਵੇਿਖਆ! ਜਦ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ''ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ"
ਤ$ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/ ਕੋਈ ਡਰ ਜ$ ਘਬਰਾਹਟ ਪਗਟ ਨਹ" ਕੀਤੀ| ਸੱ ਚ ਤ$ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਪਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ|
8. ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/ ਿਯਸੂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦਾ &ਤਰ ਦੇਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਨਹ" ਕੀਤੀ| ਪਰ
ਉਹ ਝੱ ਟਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ|
9. ਭੀੜ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ
''ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਤ$ ਪਾਪੀ ਹੈ|" ''ਨਾਲ
ਚਿਲਆ . . . ਿਗਆ" ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ$ ਜਾ
ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ|
ਉਸੇ ਘੜੀ ਜਦ ਜ਼ੱ ਕੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨ/ ਜਾਿਣਆਂ ਿਕ ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕ
ਅਲੋ ਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਨਹ" ਹੈ| ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇ ਬਾਦ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਦ ਭੀੜ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੋਹ$ ਨ/ ਭੀੜ ਦੀ
ਅਲੋ ਚਨਾ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆਂ| ਪਰ ਜ਼ੱ ਕੀ ਆਪਣੇ &ਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦੱ ਤਾ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ|
10. ਭੀੜ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕਿਹ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ, ''ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਜੋ
ਪਾਪ ਇਕ ਪਾਪੀ ਹੈ," ਮ- ਵੇਖਦਾ ਹ$ ਿਕ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਹ" ਸਮਝਦੀ ਸੀ|
11. ਭੀੜ ਇਸ ਤਰ9$ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਵB ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ''ਪੈਰੋਕਾਰ" ਹੋਣ|
ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ &ਤੇ ਿਡਗਦੇ ਪਏ ਸਨ| ਹਾਲ$ ਿਕ ਉਨ9$ ਦੀ
ਅਲੋ ਚਨਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੱ ਢਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ9$ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਕੀ ਖ$ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ9$
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ9$ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਚੋਣ ਸੀ|
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ਅਸਲ 'ਚ ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਿਹਮਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਜੋ ਘਰ ਿਯਸੂ ਨ/ ਜਾਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆਂ ਸੀ|
12. ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਨ, ਪਰ ਇੰ ਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਘਰਾਦੇ ਸਨ| ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵਚ ਹੀ
ਬੁੜਬੁੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ|
13. ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਕ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲ9ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਗਰੀਬ$ ਅਤੇ ਕੰ ਗਾਲ$
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੱ ਧਾ ਿਹੱ ਸਾ ਦੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ|
14. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ੱ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨ/ ਿਕਸੇ ਤ, ਕੁਝ ਵੀ
ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨ/
ਉਸ ਤ, ਿਲਆ ਹੈ ਹੈ ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਹ ਨਹ" ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹ" ਿਸੱ ਧ ਹੋ
ਜਾਵੇ ਤ$ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜ$ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਚੌਗੁਣਾ ਮੋੜੇਗਾ| ਪਰ ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਦੀ
ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਤ$ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਗਰੀਬ$ ਨੂੰ
ਧਨ ਿਦੰ ਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਭੀੜ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ|
ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਿਹਸੂਲ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨ/ ਅੱ ਧਾ ਮਾਲ ਗਰੀਬ$ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕੰ ਮ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵ|ੇ ਪਰ ਉਹ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਚੌਗੁਣਾ ਦੇ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ
ਿਜਨ9$ ਨਾਲ ਉਸ ਨ/ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ੱ ਕੀ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ$ ਇਕ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ|
ਅਸ" ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ$ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ,
ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਿਯਸੂ ਨ/ ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਦਲਾਓ ਉਸ ਸਮੇ ਆਇਆ| ਅਸ" ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ
ਇਕ ਅਨAਖੀ ਖੁਲ9 ਿਦਲੀ ਨੂੰ ਿਵਖਾਦਾ ਹੈ|
15. ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ
ਰਾਹ" ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਇਕ ਤਰ9$ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਅਸ" ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਉਸ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ
ਆਦਾ ਹੈ ਿਕਿਕ ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ''ਅੱ ਜ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਿਵਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ|"
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਜ਼ੱ ਕੀ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨ/ ਮੁਕਤੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ|
16. ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧ ਹੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ''ਅੱ ਜ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਿਵਚ ਮੁਕਤੀ
ਆਈ ਹੈ|" ਤਦ ਿਯਸੂ ਨ/ ਆਪਣੀ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ, ''ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ|" ਇਸ ਤ, ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੋ ਕ ਉਥੇ
ਸਨ| ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ/ ਕੀ ਿਕਹਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ", ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਬਦਲਾਓ
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ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਉਸ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦਾ ਇਨ9$ ਲੋ ਕ$
ਤ, ਬਚਾਓ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ!
17. ਿਯਸੂ ਦਾ ਕਥਨ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ''ਿਜਹੜੇ ਗੁਆਚੇ ਗਏ ਹਨ
ਉਨ9$ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਦਾ," ਇਹ ਕਥਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦਾ ਇਕ ਆਦਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਵ$ਗ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ|
18. ਸਭ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਇਹ ਤ$ ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤਦ ਕਹਾਣੀ ਨ/
ਮੋੜ ਇਹ ਿਲਆ ਿਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਭਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।!

ਪਸ਼ਨ! ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ:
ਹੁਣ ਅਿਭਆਸ ਲਈ, ਅਸ" ਤੁਹਾਨੂ ਦੱ ਸ$ਗੇ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਹੋਏ ਿਨਰੀਖਣ$ ਿਵਚ
ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਸ਼ਨ$ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ| ਤੁਸ" ਵੇਖੋਗੇ ਿਕ ਕਦੀ ਕਦੀ
ਅਸ" ਸਰੋਿਤਆਂ ਦੇ ਿਧਆਨ ਨੂੰ ਿਖੱ ਚਣ ਲਈ ਕਈ ਪਸ਼ਨ$ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ$ਗੇ|
ਿਕਿਕ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣਾ ਵੱ ਲ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ
ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸ" ਿਨਰੀਖਣ$ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ''ਆ ਿਨ" ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹ$| ਿਫਰ ਉਸ ਤ, ਬਾਦ ਿਜਹੜੇ ਪਸ਼ਨ ਿਨਰੀਖਣ$ ਵੱ ਲ
ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਨ9$ ਨੂੰ ''ਆ ਿਨ ਪ" ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹ$|
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂਦੀ ਿਨਰੀਖਣ$ ਲਈ ਿਕਸ
ਤਰ9$ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ$ ਇਕ ਪੰ ਛੀ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਿਪੰ ਜਰੇ ਵੱ ਲ ਿਲਆਉਣ ਿਜਹਾ
ਹੈ।
1. ਆ ਿਨ- ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਵਚ ਉਨ9$ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ|
ਆ ਿਨ ਪ♣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਅਸ" ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਸਿਕਆ| ਇਹ ਸਿਚਆਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਮੱ ਧਰਾ
ਸੀ, ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਲੋ ਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵਚ ਆ ਗਏ| ਉਹ ਕੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਜ਼ੱ ਕੀ ਲਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਏ?
♣ ਕੀ ਤੁਸ" ਇਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਸਨ ਉਹੀ ਜ਼ੱ ਕੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ?
♣ ਤੁਸ" ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
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2.ਆ ਿਨ-ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ੱ ਕੀ ਕੱ ਦ ਦਾ ਮੱ ਧਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵਚ &ਚਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਧਨਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਲ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਖੀ ਸੀ| ਪਰ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੰ ਨਾ
ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤ$ ਉਸ ਨ/ ਜਾਣ
ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਈਆ ਜੋ ਬੜਾ ਹਟ ਕੇ ਸੀ|
ਆ ਿਨ ਪ♣ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਸਮਾਜੀ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਆਰਿਥਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ|
♣ ਇਸ ਤਰ9$ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ
ਿਲਆਂਦੇ ਿਜਹੜੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ,
ਗਲਤ? ਜ$ ਸਹੀ?
♣ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਸ਼ਨ ਹੈ| ਜਦ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵੱ ਡਾਪਣ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਨਾ
ਵੇਖ ਸਿਕਆ ਤ$ ਉਸ ਨ/ ਸਧਾਰਨ ਜ$ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ, ਿਕਸ ਹੱ ਦ ਤਕ
ਜ਼ੱ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

3. ਆ ਿਨ-ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋ ਕ ਇਸ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ9$ ਖੁਲੇ 9 ਆਮ ਗਲੀ ਿਵਚ
ਭੱ ਜਣਾ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ &ਤੇ ਚੜ9ਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ
ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ|
ਆ ਿਨ ਪ♣ ਕੀ ਤੁਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨ/ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਸੋਿਚਆ?
♣ ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਕ ਨਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ| ਉਸ ਨ/ ਿਕੰ ਨਾ ਵੱ ਡਾ ਖਤਰਾ ਿਲਆ ਜਦ ਉਹ ਖੁਲੇ 9 ਆਮ ਸੜਕ
&ਤੇ ਭੱ ਜ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਰਖ਼ਤ &ਤੇ ਚੜ9 ਿਰਹਾ ਹੈ?
4.ਆ ਿਨ-ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵਚ ਹੀ ਇਹ ਤ$ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ| ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਅੱ ਗੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜ$ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਭਾਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ!
ਆ ਿਨ ਪ• ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੀ ਤੁਸ" ਕਿਹ ਸਕੋਗੇ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ?
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• ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ?
• ਪਰ ਜਦ ਅਸ" ਿਫਰ ਤ, ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹ$, ਕੀ ਤੁਸ" ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਭਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ?
• ਤੁਸ" ਇਹ ਗੱ ਲ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਕਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
• ਤ$ ਸਿਚਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ$ ਿਯਸੂ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਭਾਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਇਹ ਦੋਹB ਹੀ ਸੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ|
5.ਆ ਿਨ-ਅਸ" ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਗਲੀ ਿਵਚ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਦੱ ਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਿਯਸੂ &ਤੇ ਿਡੱ ਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ9$ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨ/ੜੇ ਵੀ ਨਹ" ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤ$ ਦਰਖ਼ਤ &ਤੇ ਚਿੜ9ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ!
ਆ ਿਨ ਪ• ਜਦ ਿਯਸੂ ਲੋ ਕ$ ਰਾਹ" ਿਘਿਰਆ ਹੋਇਆ ਗਲੀ ਿਵਚ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਿਕਨ9$
ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਆਪਣਾ &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ?
• ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਹ ਿਵਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ?

6. ਆ ਿਨ-ਿਯਸੂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੱ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵਚ
ਉਸ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ|
ਆ ਿਨ ਪ• ਕੀ ਿਯਸੂ ਨ/ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਗੱ ਲ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜੋ ਿਕ ਿਨੱਜੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨੂੰ
ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ?

7. ਆ ਿਨ-ਿਯਸੂ ਨ/ ਆਪ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਤਰ9$ ਹੋਣਾ ਹਰ
ਸਮਾਜ ਜ$ ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਿਵਚ ਇਕ ਤਰ9$ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ
ਿਨਸ਼ਚੈ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ''ਚਾਹੀਦਾ" ਹੈ|
ਆ ਿਨ ਪ• ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਹਲ ਕੌ ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ9$ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਿਕਸ
ਤਰ9$ ਅਨAਖਾ ਹੈ?
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8.ਆ ਿਨ-ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਉਤ$ਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਇਕ ਆਗੂ ਿਜਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋ ਕ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਲੋ ਕ ਵੀ ਉਹੀ ਵੇਖਣਗੇ ਜੋ ਆਗੂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ
ਜ਼ੱ ਕੀ ਨਾ ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਨ/ ਹੀ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਸਭ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਵੇਿਖਆ! ਜਦ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਉਥੇ
''ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ" ਤ$ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/ ਕੋਈ ਡਰ ਜ$ ਘਬਰਾਹਟ ਪਗਟ ਨਹ" ਕੀਤੀ| ਸੱ ਚ ਤ$ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਆ ਿਨ ਪ• ਕੀ ਤੁਸ" ਿਕਤੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਝੁੰ ਡ ਿਵਚ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਿਵਚ, ਕੋਈ ਉਤ$ਹ
ਵੱ ਲ ਤੱ ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਹੈ?
• ਝੁੰ ਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋ ਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?
• ਕੀ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਤ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਤ &ਤੇ
ਿਕਸ ਨ/ ਵੇਿਖਆ? ਿਕਵB?
• ਇਸ ਤਰ9$ ਇਹ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਫਿੜਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਭ ਨ/ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ! ਇਕ ਧਨੀ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਿਗਰਾਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ
ਤਰ9$ ਮੂਰਖਤਾਈ ਜੇਹੇ ਸਥਾਨ &ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਖ਼ਤ &ਤੇ ਫਿੜਆ ਜਾਵੇ ਤ$ ਉਹ ਕੀ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ?
• ਕੀ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਜ$ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ?
• ਕੀ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਤ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/ ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ?
9. ਆ ਿਨ-ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/ ਿਯਸੂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦਾ &ਤਰ ਦੇਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਨਹ" ਕੀਤੀ|
ਪਰ ਉਹ ਝੱ ਟਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਆ ਿਨ ਪ• ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/ ਿਕਸ ਤਰ9$ &ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ? ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਕਸ ਤਰ9$?

10. ਆ ਿਨ-ਭੀੜ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਨ
ਲੱਗੇ ਿਕ ''ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਤ$ ਪਾਪੀ ਹੈ|"
''ਨਾਲ ਚਿਲਆ . . . ਿਗਆ" ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਜ$ ਜਾ ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ| ਉਸੇ ਘੜੀ ਜਦ ਜ਼ੱ ਕੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨ/ ਜਾਿਣਆਂ ਿਕ ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ
ਘਰ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਨਹ" ਹੈ| ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇ ਬਾਦ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਦ ਭੀੜ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਿਯਸੂ ਅਤੇ
ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੋਹ$ ਨ/ ਭੀੜ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆਂ| ਪਰ ਜ਼ੱ ਕੀ ਆਪਣੇ &ਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਦਾ
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ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ|
ਆ ਿਨ ਪ• ਅਸ" ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਿਕ ਭੀੜ ਨ/ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ" ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੱ ਕੀ ਤ,
ਿਬਹਤਰ ਜਾਿਣਆਂ| ਕੀ ਜ਼ੱ ਕੀ &ਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ?
• ਉਸ ਨ/ ਭੀੜ ਦੀ ਆਲੋ ਚਨਾ ਦੀ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਤੀਿਕਆ ਕੀਤੀ?

11. ਆ ਿਨ-ਭੀੜ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕਿਹ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ, ''ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਿਲਆ
ਿਗਆ ਜੋ ਪਾਪ ਇਕ ਪਾਪੀ ਹੈ," ਮ- ਵੇਖਦਾ ਹ$ ਿਕ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਹ" ਸਮਝਦੀ
ਸੀ|
ਆ ਿਨ ਪ• ਭੀੜ ਨ/ ਜ਼ੱ ਕੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਿਚਆ . . .ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ?
• ਉਨ9$ ਨ/ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਿਚਆ?ਆਤਿਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ?
12. ਆ ਿਨ-ਭੀੜ ਇਸ ਤਰ9$ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਵB ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ
''ਪੈਰੋਕਾਰ" ਹੋਣ| ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ &ਤੇ ਿਡਗਦੇ ਪਏ
ਸਨ| ਹਾਲ$ ਿਕ ਉਨ9$ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੱ ਢਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ9$ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਕੀ ਖ$ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ9$ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ9$ ਦੇ
ਘਰ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਚੋਣ ਸੀ| ਅਸਲ 'ਚ ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਿਹਮਤੀ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਿਯਸੂ ਨ/ ਜਾਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆਂ
ਸੀ|
ਛ. ਆ ਿਨ ਪ• ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਰੰ ਭ ਸਾਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਨ?
• ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੱ ਬਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਸਨ| ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ
ਿਕਆਵ$ ਅਤੇ ਆਪਣੀ &ਪਰੀ ਿਵਖਣ ਵਾਲੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਯਸੂ ਨ/ ਿਜਨ9$ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਿਨੱਜੀ ਸਮਾ ਿਬਤਾਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੰ ਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ?
• ਅਸਲ ਿਵਚ, ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦਾ ਆਦਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਰਸ਼ਾ ਰਹੇ ਸਨ?
13. ਆ ਿਨ-ਇਸ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਨ, ਪਰ ਇੰ ਜ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਘਰਾਦੇ ਸਨ| ਪਰ ਇਸ ਦੇ
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ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵਚ ਹੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ|
ਜ. ਆ ਿਨ ਪ• ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਭੀੜ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਿਕ ਉਨ9$ ਨ/ ਿਯਸੂ ਤ,
ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਨਹ"? ਉਨ9$ ਨ/
ਅਿਜਹਾ ਨਹ" ਕੀਤਾ| ਉਨ9$ ਨ/ ਕੀ ਕੀਤਾ?
• ਉਨ9$ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਕੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ
ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?
14. ਆ ਿਨ-ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਕ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲ9ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ
ਗਰੀਬ$ ਅਤੇ ਕੰ ਗਾਲ$ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੱ ਧਾ ਿਹੱ ਸਾ ਦੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਝ. ਆ ਿਨ ਪ• ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਦਾ ਖੁਲ9 ਿਦਲੀ ਦੀ ਪੱ ਿਤਿਗਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?
• ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ?
15. ਆ ਿਨ-ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ੱ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨ/
ਿਕਸੇ ਤ, ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ ਵਾਿਪਸ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨ/ ਉਸ ਤ, ਿਲਆ ਹੈ ਹੈ ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਹ ਨਹ" ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹ" ਿਸੱ ਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ$ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜ$ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ
ਚੌਗੁਣਾ ਮੋੜੇਗਾ| ਪਰ ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਤ$ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਗਰੀਬ$ ਨੂੰ ਧਨ ਿਦੰ ਦਾ ਆ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਪਰ ਭੀੜ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਿਹਸੂਲ
ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨ/ ਅੱ ਧਾ ਮਾਲ ਗਰੀਬ$ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ
ਕੰ ਮ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵ|ੇ ਪਰ ਉਹ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਚੌਗੁਣਾ ਦੇ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ ਿਜਨ9$
ਨਾਲ ਉਸ ਨ/ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ੱ ਕੀ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ$ ਇਕ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ|
ਅਸ" ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ$ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਜਾ
ਕੇ, ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਿਯਸੂ ਨ/ ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਦਲਾਓ ਉਸ ਸਮੇ ਆਇਆ| ਅਸ" ਵੀ
ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਕ ਅਨAਖੀ ਖੁਲ9 ਿਦਲੀ ਨੂੰ ਿਵਖਾਦਾ ਹੈ|
ਞ. ਆ ਿਨ ਪ• ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ
ਰਾਹ" ਚੋਰ ਸਾਿਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ$ ਉਹ ਿਵਵਸਥਾ ਰਾਹ" ਅਪਰਾਧੀ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਸਮੱ ਿਸਆ ਚ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ
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ਜਤਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਤ,
ਪਿਹਲ$ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਿਪਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ$ ਕੀ ਤੁਸ" ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਨ/
ਅਿਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਤ, ਬਾਦ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ?
• ਕੀ ਅਸ" ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੀੜ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਤ, ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਇਕ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਿਹਸੂਲੀਆ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱ ਧਾ ਮਾਲ
ਗਰੀਬ$ ਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ?
• ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੀ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਿਬਆਨ ਕਰੋ ਿਕ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਉਨ9$ ਕੋਲ
ਜਾਣਾ ਿਜਨ9$ ਨੂੰ ਉਸ ਨ/ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਤ, ਪੈਸਾ ਿਲਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ9$ ਪੈਸਾ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ?
• ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਿਕਸ ਤਰ9$ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨ/
ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ?
16. ਆ ਿਨ-ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ ਰਾਹ" ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਇਕ
ਤਰ9$ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਅਸ" ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਉਸ
ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਆਦਾ ਹੈ ਿਕਿਕ ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ''ਅੱ ਜ ਹੀ
ਇਸ ਘਰ ਿਵਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ|" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਜ਼ੱ ਕੀ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ
ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ
ਨ/ ਮੁਕਤੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ|
ਟ. ਆ ਿਨ ਪ• ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕੰ ਨ/ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਿਯਸੂ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਵਖਾਈ?
• ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਜ਼ੱ ਕੀ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਆਤਿਮਕ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਹੈ?
• ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਕਸ ਨ/ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ?
• ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਕਨ9$ ਨ/ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਬੂਲ ਨਹ" ਕੀਤਾ ਹੈ?
• ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚ, ਿਕਸ ਨ/ ਮੁਕਤੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ?
• ਤੁਸ" ਉਸ ਿਵਚ ਕੀ ਫਰਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨ/ ਮੁਕਤੀ ਪਾਪਤ ਨਹ" ਕੀਤੀ ਹੈ?
17. ਆ ਿਨ-ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧ ਹੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ''ਅੱ ਜ ਹੀ ਇਸ
ਘਰ ਿਵਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ|" ਤਦ ਿਯਸੂ ਨ/ ਆਪਣੀ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ
ਿਕਹਾ, ''ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ|" ਇਸ ਤ, ਅਸ" ਵੇਖਦੇ
ਹ$ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੋ ਕ ਉਥੇ ਸਨ| ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ/ ਕੀ ਿਕਹਾ ਉਸ ਦੇ
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ਰਾਹ", ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਨਾਲ
ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਉਸ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦਾ ਇਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਤ, ਬਚਾਓ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ!
ਠ. ਆ ਿਨ ਪ• ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਜਦ ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅੰ ਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਤਰ9$ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵB ਿਕ ਬਸ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ|
ਪਰ, ਜਦ ਿਯਸੂ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ''ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ,"
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋ ਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ?
• ਉਥੇ ਕੌ ਣ ਹੈ?
• ਜਦ ਿਯਸੂ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ$ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ$ ਤੁਸ" ਉਸ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ ਕੀ
ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
• ਤੁਸ" ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਇਹ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ
ਅਤੇ ਜ਼ੱ ਕੀ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣ?
18. ਆ ਿਨ-ਿਯਸੂ ਦਾ ਕਥਨ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ''ਿਜਹੜੇ
ਗੁਆਚੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣਾ," ਇਹ ਕਥਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦਾ ਇਕ ਆਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਵ$ਗ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ|
ਡ. ਆ ਿਨ ਪ• ਿਯਸੂ ਇਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰ ਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ,''ਿਜਹੜੇ ਗੁਆਚੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣਾ|" ਿਯਸੂ ਦੇ
ਸਾਰ ਕਥਨ ਿਵਚ ਤੁਸ" ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
• ਕੀ ਤੁਸ" ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱ ਲ$
ਵੇਖਣ?
• ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪਗਟ ਕਰੋ?

ਇਹ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ!:
ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਹਰੇਕ ਪਯੋਗ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਖਾਸ
ਿਨਰੀਖਣ %ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸ"
ਇਕ ਵਾਰੀ ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਿਨਰੀਖਣ$ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹ$| ਹਰੇਕ ਿਨਰੀਖਣ ਤ, ਬਾਦ ਉਸ ਦੇ
ਸਬੰ ਧਤ ਇਸ ਦਾ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ|
ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਜਸ ਤਰ9$ ਅਸ" ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ ਪਸ਼ਨ$ ਿਵਚ ਅਗੁਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸ" ਤੁਹਾਨੂੰ
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ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$ ਲਈ ਪਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ$ਗੇ| ਇਸ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ
ਤੁਸ" ਹਰੇਕ ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਤ, ਬਾਦ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ
ਤਦ ਉਸ ਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਯੋਗ ਵੱ ਲ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ| ਅਸ" ਇਸ ਦੁਹਾਰਾਈ ਨੂੰ
ਇਸ ਲਈ ਜੋਿੜਆ ਹੈ ਤ$ ਜੋ ਤੁਸ" ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਸਕੋ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਸ਼ਨ ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਿਨਰੀਖਣ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ$ਦੇ ਹਨ, ਿਨਰੀਖਣ ਪਯੋਗ$ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ$ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਪਸ਼ਨ
ਸਰੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਲੈ ਜ$ਦੇ ਹਨ| ਅਸ" ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਵੱ ਲ
ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਪਸ਼ਨ$ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ STS ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੁਨAਤੀਪੂਰਨ ਿਹੱ ਸਾ ਹੈ|
ਹੇਠ$ ਇਕ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਹਰੇਕ &ਪਰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਆਤਿਮਕ
ਿਨਰੀਖਣ$ ਦੇ ਆਧਾਰ &ਤੇ ਹਨ| ਿਕਿਕ ਇਸ ਪਿਕਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਆਤਿਮਕ
ਿਨਰੀਖਣ ਿਫਰ ਤ, ''ਆ ਿਨ" ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ''ਆ ਿਨ" ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ
ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$ ਦੀ ਸੂਚੀ ''ਆ ਪ" ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ:
1. ਆ ਿਨ-ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਵਚ ਉਨ9$ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ|
ਉ. ਆ ਪ-ਅਸ" ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱ ਲਣ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਕਰਦੇ ਹ$, ਕਦੀ ਕਦੀ ਿਯਸੂ &ਤੇ
ਇੰ ਨਾ ਿਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹ$ (ਧਾਰਿਮਕ ਬਣ ਜ$ਦੇ ਹ$) ਿਕ ਅਸ" ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ
ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ|
2. ਆ ਿਨ-ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ੱ ਕੀ ਕੱ ਦ ਦਾ ਮੱ ਧਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵਚ &ਚਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਧਨਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਲ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਖੀ ਸੀ| ਪਰ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੰ ਨਾ
ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤ$ ਉਸ ਨ/ ਜਾਣ
ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਈਆ ਜੋ ਬੜਾ ਹਟ ਕੇ ਸੀ|
ਅ. ਆ ਪ-ਜਦ ਅਸ" ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਤ$ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੁਮੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱ ਖ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ
ਕਰਨ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|
3. ਆ ਿਨ-ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋ ਕ ਇਸ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ9$ ਖੁਲੇ 9 ਆਮ ਗਲੀ ਿਵਚ
ਭੱ ਜਣਾ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ &ਤੇ ਚੜ9ਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ
ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ|
ਇ. ਆ ਪ-ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਘੁਮੰਡ ਜ$ ਲੋ ਕ$ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇ
ਿਕ ਅਸ" ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤ, ਦੂਰ ਰਿਹਏ| ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਲੋ ਕ$ ਰਾਹ" ਵੇਿਖਆ
ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤ$ ਭਾਵB ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਿਜਹੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
4. ਆ ਿਨ-ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵਚ ਹੀ ਇਹ ਤ$ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ| ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਅੱ ਗੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜ$ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਭਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ!
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ਸ. ਆ ਪ-ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ/ ਵੀ ਜ਼ੱ ਕੀ
ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ| ਦੋਹB ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ| ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ
ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ!
5. ਆ ਿਨ-ਅਸ" ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਗਲੀ ਿਵਚ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਦੱ ਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਿਯਸੂ &ਤੇ ਿਡੱ ਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ9$ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨ/ੜੇ ਵੀ ਨਹ" ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤ$ ਦਰਖ਼ਤ &ਤੇ ਚਿੜ9ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ!
ਹ.ਆ ਪ-ਉਸ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਿਹਆ| ਉਨ9$ ਨ/
ਿਯਸੂ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਵਖਾਈ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਸਰਫ
ਇਕੋ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆਂ| ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ9$ ਪਗਟ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ9$ ਿਵਚ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਖਰੇ ਨਹ" ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ| ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ ਖਰਾ ਸੀ| ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਿਦਲ$ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਅਸ" ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜ$ ਨਹ"|
6. ਆ ਿਨ-ਿਯਸੂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੱ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵਚ
ਉਸ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ|
ਕ. ਆ ਪ-ਇਥੇ ਅਸ" ਇਕ ਿਨੱਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹ$, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ"
ਿਕਥੇ ਹ$ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਅਸ" ਇਹ ਸਮਝ ਜ$ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਉਨ9$ ਲਈ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਅਸ" ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ. . .ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਸੱ ਲੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ| ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜ਼ੱ ਕੀ ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ
ਉਹ ਕੌ ਣ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ|
7. ਆ ਿਨ-ਿਯਸੂ ਨ/ ਆਪ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਤਰ9$ ਹੋਣਾ ਹਰ
ਸਮਾਜ ਜ$ ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਿਵਚ ਇਕ ਤਰ9$ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ
ਿਨਸ਼ਚੈ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ''ਚਾਹੀਦਾ" ਹੈ|
ਖ. ਆ ਪ-ਇਹ ਅਨAਖਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਨ9$ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ|
8.ਆ ਿਨ-ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਉਤ$ਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਇਕ ਆਗੂ ਿਜਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋ ਕ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਲੋ ਕ ਵੀ ਉਹੀ ਵੇਖਣਗੇ ਜੋ ਆਗੂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ
ਜ਼ੱ ਕੀ ਨਾ ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਨ/ ਹੀ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਸਭ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਵੇਿਖਆ! ਜਦ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਉਥੇ
''ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ" ਤ$ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/ ਕੋਈ ਡਰ ਜ$ ਘਬਰਾਹਟ ਪਗਟ ਨਹ" ਕੀਤੀ| ਸੱ ਚ ਤ$ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਗ. ਆ ਪ-ਜਦ ਅਸ" ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪੈਰੋਕਾਰ$ ਰਾਹ"
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ਵੇਖੇ ਜ$ਦੇ ਹ$ ਭਾਵB ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਲਈ ਮੂਰਖ ਬਣੀਏ ਜ$ ਮੂੜ ਬਣੀਏ,
ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਨ9$ ਦਾ ਸਾਡੇ &ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ" ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਜਦ ਅਸ" ਜਾਣਦੇ ਹ$
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤੀ&ਤਰ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
9. ਆ ਿਨ-ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/ ਿਯਸੂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦਾ &ਤਰ ਦੇਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਨਹ" ਕੀਤੀ|
ਪਰ ਉਹ ਝੱ ਟਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਘ. ਆ ਪ-ਜੇਕਰ ਅਸ" ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਲਈ
ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਸ" ਉਸ ਦਾ &ਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਏ ਅਤੇ &ਤਰ ਉਸ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ
ਦੇਈਏ| ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਿਗਆ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੀ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇਗੀ|
10. ਆ ਿਨ-ਭੀੜ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਨ
ਲੱਗੇ ਿਕ ''ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਤ$ ਪਾਪੀ ਹੈ|"
''ਨਾਲ ਚਿਲਆ. . . ਿਗਆ" ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ$
ਜਾ ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ| ਉਸੇ ਘੜੀ ਜਦ ਜ਼ੱ ਕੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨ/ ਜਾਿਣਆਂ ਿਕ ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਘਰ
ਕਾਰਨ ਲੋ ਕ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਨਹ" ਹੈ| ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇ ਬਾਦ
ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਦ ਭੀੜ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਿਯਸੂ ਅਤੇ
ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੋਹ$ ਨ/ ਭੀੜ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆਂ| ਪਰ ਜ਼ੱ ਕੀ ਆਪਣੇ &ਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ
ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ|
ਙ. ਆ ਪ-ਅਸ" ਅਰੰ ਭ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ$, ਪਰ ਸਮਾ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਅਸ" ਸਾਡੇ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤ, ਅਲੋ ਚਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹ$, ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਭੀੜ ਤ, ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਿਵਚ
ਹੀ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ|
11. ਆ ਿਨ-ਭੀੜ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕਿਹ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ, ''ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਿਲਆ
ਿਗਆ ਜੋ ਪਾਪ ਇਕ ਪਾਪੀ ਹੈ," ਮ- ਵੇਖਦਾ ਹ$ ਿਕ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਹ" ਸਮਝਦੀ
ਸੀ|
ਚ. ਆ ਪ-ਉਨ9$ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ,, ਘੁਮੰਡੀ ਲੋ ਕ ਆਪਸ ਿਵਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਦੇ ਹਨ| ਆਓ
ਅਸ" ਉਨ9$ ਘੁਮੰਡੀ ਲੋ ਕ$ ਵ$ਗ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਜੋ ਇਹ ਨਹ" ਕਬੂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹਨ|
12. ਆ ਿਨ-ਭੀੜ ਇਸ ਤਰ9$ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਵB ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ''ਪੈਰੋਕਾਰ"
ਹੋਣ| ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ &ਤੇ ਿਡਗਦੇ ਪਏ ਸਨ| ਹਾਲ$ ਿਕ ਉਨ9$
ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੱ ਢਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ9$ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਕੀ ਖ$ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ9$
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ9$ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਚੋਣ ਸੀ|
ਅਸਲ 'ਚ ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਿਹਮਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਜੋ ਘਰ ਿਯਸੂ ਨ/ ਜਾਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆਂ ਸੀ|
ਛ. ਆ ਪ-ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ
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ਉਸ ਨੂੰ ਨਹ" ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥ$ ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਜ$ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ
ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਲੋ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹ" ਕਰਦੇ|
13. ਆ ਿਨ-ਇਸ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਨ, ਪਰ ਇੰ ਜ ਲਗਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਘਬਰਾਦੇ ਸਨ| ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਸ
ਿਵਚ ਹੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ|
ਜ. ਆ ਪ-ਭੀੜ ਦੇ ਕੰ ਮ ਅੱ ਜ ਕਲ ਦੇ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਵ$ਗ ਹੀ ਹਨ ਿਜਹੇੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਅਸ"
ਕੰ ਨ$ ਕੰ ਨ$ ਿਵਚ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ" ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜ$ ਜੋ ਉਹ ਅਨ/ਰੇ ਿਵਚ ਜ$
ਛੂਪੀਆਂ ਥਾਵ$ ਿਵਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹ" ਵੇਖਦਾ ਹੈ|
14. ਆ ਿਨ-ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਕ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲ9ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਗਰੀਬ$ ਅਤੇ
ਕੰ ਗਾਲ$ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੱ ਧਾ ਿਹੱ ਸਾ ਦੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਝ. ਆ ਪ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱ ਚੀ ਮੁਲਾਕਤ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾ ਅਤੇ ਕਦਰ$ ਿਵਚ ਬਦਲਾਓ
ਿਲਆਦੀ ਹੈ|
15. ਆ ਿਨ-ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ੱ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨ/ ਿਕਸੇ ਤ,
ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਉਸ ਨ/ ਉਸ ਤ, ਿਲਆ ਹੈ ਹੈ ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਹ ਨਹ" ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹ"
ਿਸੱ ਧ ਜਾਵੇ ਤ$ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜ$ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਚੌਗੁਣਾ ਮੋੜੇਗਾ| ਪਰ ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ
ਿਹਰਦੇ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਤ$ ਪਿਹਲ$ ਹੀ
ਗਰੀਬ$ ਨੂੰ ਧਨ ਿਦੰ ਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਭੀੜ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ|
ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਿਹਸੂਲ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨ/ ਅੱ ਧਾ ਮਾਲ ਗਰੀਬ$ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕੰ ਮ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵ|ੇ ਪਰ ਉਹ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਚੌਗੁਣਾ ਦੇ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ
ਿਜਨ9$ ਨਾਲ ਉਸ ਨ/ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ੱ ਕੀ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ$ ਇਕ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ| ਅਸ"
ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ$ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ, ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਹ
ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ|
ਿਯਸੂ ਨ/ ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਦਲਾਓ ਉਸ ਸਮੇ ਆਇਆ| ਅਸ" ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਕ ਅਨAਖੀ
ਖੁਲ9 ਿਦਲੀ ਨੂੰ ਿਵਖਾਦਾ ਹੈ|
ਞ. ਆ ਪ-ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਹ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਸੂਲੀਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਮਨ ਬਦਲ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਲੇ 9 ਿਦਲ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ| ਇਹ ਮੁੱ ਖ
ਮਿਹਸੂਲੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰ ਨਾ ਦੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਿਜਨ9$ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਉਸ ਨ/ ਜਬਰਦਸਤੀ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ ਵਾਿਪਸ ਮੋੜੇਗਾ
ਿਜਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਨ/ ਤ, ਲੁੱਿਟਆ ਸੀ| ਜਦ ਅਸ" ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਆਦੇ ਹ$ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹ$ ਤ$ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਵਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ
ਨਾਲ ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਕੇ ਿਪਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ|
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16. ਆ ਿਨ-ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ
ਿਯਸੂ ਰਾਹ" ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਇਕ ਤਰ9$ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਅਸ" ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਉਸ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵਚ ਆਦਾ ਹੈ ਿਕਿਕ ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ''ਅੱ ਜ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਿਵਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ
ਹੈ|" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਜ਼ੱ ਕੀ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨ/ ਮੁਕਤੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ|
ਟ. ਆ ਪ-ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਨਹ" ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਬੂਲ ਨਹ"
ਕਰਦੇ ਹਨ|
17. ਆ ਿਨ-ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧ ਹੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ''ਅੱ ਜ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਿਵਚ
ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ|" ਤਦ ਿਯਸੂ ਨ/ ਆਪਣੀ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ, ''ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ|" ਇਸ ਤ, ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੋ ਕ
ਉਥੇ ਸਨ| ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ/ ਕੀ ਿਕਹਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ", ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਇਹ
ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਉਸ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦਾ ਇਨ9$
ਲੋ ਕ$ ਤ, ਬਚਾਓ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ!
ਠ. ਆ ਪ-ਅਸ" ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ$ ਿਯਸੂ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਸਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰ ਦਾ ਵੇਖ ਰਹੀ
ਸੀ| ਿਯਸੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਵੈਧਰਮੀ ਭੀੜ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਖੋਲ9ਣ ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ
ਸਕਣ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ|
18. ਆ ਿਨ-ਿਯਸੂ ਦਾ ਕਥਨ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ''ਿਜਹੜੇ ਗੁਆਚੇ ਗਏ
ਹਨ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਦਾ," ਇਹ ਕਥਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦਾ ਇਕ
ਆਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਵ$ਗ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ|
ਡ. ਆ ਪ-ਜੇਕਰ ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਹ" ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹ$ ਤ$ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਗੁਆਚੇਪਣ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇਈਏ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ
ਬਚਾਵੇ|

ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ! ਲਈ ਪਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ:
ਹੇਠ$ ਇਕ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਹਰੇਕ &ਪਰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ$ ਦੇ ਆਧਾਰ &ਤੇ ਹਨ| ਿਕਿਕ ਇਸ ਪਿਕਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ
ਹੈ, ਆਤਿਮਕ ਿਨਰੀਖਣ ਿਫਰ ਤ, ''ਆ ਿਨ" ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ''ਆ
ਿਨ" ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਆਤਿਮਕ ਪਯੋਗ$ ਦੀ ਸੂਚੀ ''ਆ ਪ" ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ:
1. ਆ ਿਨ-ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਵਚ ਉਨ9$ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹ
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ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ|
ਉ. ਆ ਪ-ਅਸ" ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱ ਲਣ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਕਰਦੇ ਹ$, ਕਦੀ ਕਦੀ
ਿਯਸੂ &ਤੇ ਇੰ ਨਾ ਿਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹ$ (ਧਾਰਿਮਕ ਬਣ ਜ$ਦੇ ਹ$) ਿਕ ਅਸ" ਆਪਣੀ
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ$ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ|
2. ਆ ਿਨ-ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ੱ ਕੀ ਕੱ ਦ ਦਾ ਮੱ ਧਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵਚ &ਚਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਲ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਖੀ ਸੀ| ਪਰ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੰ ਨਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ
ਨਾ ਹੋਈ ਤ$ ਉਸ ਨ/ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਈਆ ਜੋ ਬੜਾ ਹਟ ਕੇ ਸੀ|
ਅ. ਆ ਪ-ਜਦ ਅਸ" ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ$ ਤ$ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੁਮੰਡ ਨੂੰ ਇਕ
ਪਾਸੇ ਰੱ ਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ|
3. ਆ ਿਨ-ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋ ਕ ਇਸ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ9$ ਖੁਲੇ 9 ਆਮ
ਗਲੀ ਿਵਚ ਭੱ ਜਣਾ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ &ਤੇ ਚੜ9ਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇ ਪਰ
ਇਹ ਸਭ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ|
ਇ. ਆ ਪ-ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਘੁਮੰਡ ਜ$ ਲੋ ਕ$ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ
ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਿਕ ਅਸ" ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤ, ਦੂਰ ਰਿਹਏ| ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ
ਲੋ ਕ$ ਰਾਹ" ਵੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤ$ ਭਾਵB ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਿਜਹੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ
ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
4. ਆ ਿਨ-ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵਚ ਹੀ ਇਹ ਤ$ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭਾਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਅੱ ਗੇ ਚੱ ਲ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜ$ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ
ਭਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ!
ਸ. ਆ ਪ-ਅਸ" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ/
ਵੀ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ| ਦੋਹB ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ| ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਾਲ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲਦਾ
ਹੈ!
5. ਆ ਿਨ-ਅਸ" ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਗਲੀ ਿਵਚ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੱ ਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਿਯਸੂ &ਤੇ ਿਡੱ ਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ
ਉਨ9$ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨ/ੜੇ ਵੀ ਨਹ" ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤ$ ਦਰਖ਼ਤ &ਤੇ
ਚਿੜ9ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ!
ਹ.ਆ ਪ-ਉਸ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਿਹਆ|
ਉਨ9$ ਨ/ ਿਯਸੂ ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਵਖਾਈ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰ ਦਾਜ਼
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ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਇਕੋ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆਂ| ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ
ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ9$ ਪਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ9$
ਿਵਚ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਖਰੇ ਨਹ" ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ ਖਰਾ ਸੀ|
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਿਦਲ$ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਅਸ" ਉਸ ਨੂੰ
ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜ$ ਨਹ"|
6. ਆ ਿਨ-ਿਯਸੂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੱ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ|
ਕ. ਆ ਪ-ਇਥੇ ਅਸ" ਇਕ ਿਨੱਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹ$, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਸ" ਿਕਥੇ ਹ$ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਅਸ" ਇਹ ਸਮਝ ਜ$ਦੇ ਹ$
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ9$ ਲਈ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਅਸ" ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ. . .ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਸੱ ਲੀ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ|
ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜ਼ੱ ਕੀ ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਕੌ ਣ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ|
7. ਆ ਿਨ-ਿਯਸੂ ਨ/ ਆਪ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਇਸ ਤਰ9$ ਹੋਣਾ
ਹਰ ਸਮਾਜ ਜ$ ਸੱ ਿਭਅਤਾ ਿਵਚ ਇਕ ਤਰ9$ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਚੈ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ''ਚਾਹੀਦਾ" ਹੈ|
ਖ. ਆ ਪ-ਇਹ ਅਨAਖਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਨ9$ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ|
8.ਆ ਿਨ-ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਉਤ$ਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਇਕ ਆਗੂ ਿਜਸ ਦੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਲੋ ਕ ਵੀ ਉਹੀ ਵੇਖਣਗੇ ਜੋ ਆਗੂ ਵੇਖ
ਿਰਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨਾ ਿਸਰਫ ਿਯਸੂ ਨ/ ਹੀ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਸਭ ਲੋ ਕ$ ਨ/
ਵੇਿਖਆ! ਜਦ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ''ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ" ਤ$ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/ ਕੋਈ ਡਰ ਜ$
ਘਬਰਾਹਟ ਪਗਟ ਨਹ" ਕੀਤੀ| ਸੱ ਚ ਤ$ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਗਟ ਕਰਦਾ
ਹੈ|
ਗ. ਆ ਪ-ਜਦ ਅਸ" ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪੈਰੋਕਾਰ$
ਰਾਹ" ਵੇਖੇ ਜ$ਦੇ ਹ$ ਭਾਵB ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਲਈ ਮੂਰਖ ਬਣੀਏ
ਜ$ ਮੂੜ ਬਣੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਨ9$ ਦਾ ਸਾਡੇ &ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ" ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ| ਜਦ ਅਸ" ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤੀ&ਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
9. ਆ ਿਨ-ਜ਼ੱ ਕੀ ਨ/ ਿਯਸੂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦਾ &ਤਰ ਦੇਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਨਹ"
ਕੀਤੀ| ਪਰ ਉਹ ਝੱ ਟਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਘ. ਆ ਪ-ਜੇਕਰ ਅਸ" ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
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ਕੰ ਮ ਲਈ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਸ" ਉਸ ਦਾ &ਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਏ ਅਤੇ &ਤਰ ਉਸ ਦੇ
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਈਏ| ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਿਗਆ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਹੀ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇਗੀ|
10. ਆ ਿਨ-ਭੀੜ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁੜ ਬੁੜ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ ''ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ
ਤ$ ਪਾਪੀ ਹੈ|" ''ਨਾਲ ਚਿਲਆ. . . ਿਗਆ" ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ$ ਜਾ ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ| ਉਸੇ ਘੜੀ ਜਦ ਜ਼ੱ ਕੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨ/
ਜਾਿਣਆਂ ਿਕ ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਨਹ" ਹੈ| ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇ ਬਾਦ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਜਦ ਭੀੜ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੋਹ$ ਨ/ ਭੀੜ
ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆਂ| ਪਰ ਜ਼ੱ ਕੀ ਆਪਣੇ &ਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਦਾ ਅਸਰ
ਨਾ ਹੋਣ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ|
ਙ. ਆ ਪ-ਅਸ" ਅਰੰ ਭ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ$, ਪਰ ਸਮਾ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ
ਅਸ" ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤ, ਅਲੋ ਚਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹ$, ਐਥ, ਤਕ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ ਭੀੜ ਤ,
ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਿਵਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ ਹੈ|
11. ਆ ਿਨ-ਭੀੜ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕਿਹ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ, ''ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ
ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਜੋ ਪਾਪ ਇਕ ਪਾਪੀ ਹੈ," ਮ- ਵੇਖਦਾ ਹ$ ਿਕ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪਾਪੀ ਨਹ" ਸਮਝਦੀ ਸੀ|
ਚ. ਆ ਪ-ਉਨ9$ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ,, ਘੁਮੰਡੀ ਲੋ ਕ ਆਪਸ ਿਵਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਦੇ ਹਨ|
ਆਓ ਅਸ" ਉਨ9$ ਘੁਮੰਡੀ ਲੋ ਕ$ ਵ$ਗ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਜੋ ਇਹ ਨਹ" ਕਬੂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਹ
ਪਾਪੀ ਹਨ|
12. ਆ ਿਨ-ਭੀੜ ਇਸ ਤਰ9$ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਵB ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ
''ਪੈਰੋਕਾਰ" ਹੋਣ| ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ &ਤੇ ਿਡਗਦੇ ਪਏ
ਸਨ| ਹਾਲ$ ਿਕ ਉਨ9$ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕੱ ਢਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ9$ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਕੀ ਖ$ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ9$ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ9$ ਦੇ
ਘਰ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਚੋਣ ਸੀ| ਅਸਲ 'ਚ ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਿਹਮਤੀ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਿਯਸੂ ਨ/ ਜਾਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆਂ
ਸੀ|
ਛ. ਆ ਪ-ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹ" ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥ$ ਿਵਚ ਉਸ
ਦਾ ਜ$ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਲੋ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਦਾ ਆਦਰ ਨਹ" ਕਰਦੇ|
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13. ਆ ਿਨ-ਇਸ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਨ, ਪਰ ਇੰ ਜ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਘਬਰਾਦੇ ਸਨ| ਪਰ ਇਸ ਦੇ
ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵਚ ਹੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ|
ਜ. ਆ ਪ-ਭੀੜ ਦੇ ਕੰ ਮ ਅੱ ਜ ਕਲ ਦੇ ਲੋ ਕ$ ਦੇ ਵ$ਗ ਹੀ ਹਨ ਿਜਹੇੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਜੋ ਅਸ" ਕੰ ਨ$ ਕੰ ਨ$ ਿਵਚ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ$ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹ" ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜ$ ਜੋ ਉਹ
ਅਨ/ਰੇ ਿਵਚ ਜ$ ਛੂਪੀਆਂ ਥਾਵ$ ਿਵਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹ" ਵੇਖਦਾ ਹੈ|
14. ਆ ਿਨ-ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਕ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲ9ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ
ਗਰੀਬ$ ਅਤੇ ਕੰ ਗਾਲ$ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੱ ਧਾ ਿਹੱ ਸਾ ਦੇ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਝ. ਆ ਪ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱ ਚੀ ਮੁਲਾਕਤ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾ ਅਤੇ ਕਦਰ$ ਿਵਚ
ਬਦਲਾਓ ਿਲਆਦੀ ਹੈ|
15. ਆ ਿਨ-ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ੱ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨ/
ਿਕਸੇ ਤ, ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ ਵਾਿਪਸ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨ/ ਉਸ ਤ, ਿਲਆ ਹੈ ਹੈ ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਹ ਨਹ" ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹ" ਿਸੱ ਧ ਜਾਵੇ ਤ$ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜ$ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ
ਚੌਗੁਣਾ ਮੋੜੇਗਾ| ਪਰ ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਤ$ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਗਰੀਬ$ ਨੂੰ ਧਨ ਿਦੰ ਦਾ ਆ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਪਰ ਭੀੜ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਦਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਿਹਸੂਲ
ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨ/ ਅੱ ਧਾ ਮਾਲ ਗਰੀਬ$ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ
ਕੰ ਮ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵ|ੇ ਪਰ ਉਹ ਪਿਹਲ$ ਹੀ ਚੌਗੁਣਾ ਦੇ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ ਿਜਨ9$
ਨਾਲ ਉਸ ਨ/ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ੱ ਕੀ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ$ ਇਕ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ|
ਅਸ" ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ$ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵਚ ਜਾ
ਕੇ, ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ| ਿਯਸੂ ਨ/ ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਦਲਾਓ ਉਸ ਸਮੇ ਆਇਆ| ਅਸ" ਵੀ
ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਕ ਅਨAਖੀ ਖੁਲ9 ਿਦਲੀ ਨੂੰ ਿਵਖਾਦਾ ਹੈ|
ਞ. ਆ ਪ-ਜ਼ੱ ਕੀ ਇਹ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਸੂਲੀਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਮਨ
ਬਦਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਲੇ 9 ਿਦਲ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ|
ਇਹ ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਸੂਲੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰ ਨਾ ਦੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ
ਹੋਏ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ9$ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਉਸ ਨ/ ਜਬਰਦਸਤੀ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ9$
ਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ ਵਾਿਪਸ ਮੋੜੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਨ/ ਤ, ਲੁੱਿਟਆ ਸੀ| ਜਦ ਅਸ" ਿਯਸੂ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਆਦੇ ਹ$ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹ$ ਤ$ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਿਵਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਕੇ ਿਪਛਲੀਆਂ
ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ|
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16. ਆ ਿਨ-ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ ਰਾਹ" ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਇਕ
ਤਰ9$ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਅਸ" ਜਾਣਦੇ ਹ$ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਉਸ
ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਆਦਾ ਹੈ ਿਕਿਕ ਿਯਸੂ ਨ/ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ''ਅੱ ਜ ਹੀ
ਇਸ ਘਰ ਿਵਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ|" ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਜ਼ੱ ਕੀ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ
ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ
ਨ/ ਮੁਕਤੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ|
ਟ. ਆ ਪ-ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਨਹ" ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ
ਕਬੂਲ ਨਹ" ਕਰਦੇ ਹਨ|
17. ਆ ਿਨ-ਕਹਾਣੀ ਿਵਚ, ਿਯਸੂ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧ ਹੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ''ਅੱ ਜ ਹੀ ਇਸ
ਘਰ ਿਵਚ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ|" ਤਦ ਿਯਸੂ ਨ/ ਆਪਣੀ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ
ਿਕਹਾ, ''ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ|" ਇਸ ਤ, ਅਸ" ਵੇਖਦੇ
ਹ$ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੋ ਕ ਉਥੇ ਸਨ| ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ/ ਕੀ ਿਕਹਾ ਉਸ ਦੇ
ਰਾਹ", ਅਸ" ਵੇਖਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਨਾਲ
ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਉਸ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦਾ ਇਨ9$ ਲੋ ਕ$ ਤ, ਬਚਾਓ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ!
ਠ. ਆ ਪ-ਅਸ" ਵੇਖ ਰਹੇ ਹ$ ਿਯਸੂ ਜ਼ੱ ਕੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੱ ਕੀ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਸਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਇਹ ਸਭ
ਹੁੰ ਦਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ| ਿਯਸੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਵੈਧਰਮੀ ਭੀੜ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਖੋਲ9ਣ ਤਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਣ ਿਕ ਜ਼ੱ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ|
18. ਆ ਿਨ-ਿਯਸੂ ਦਾ ਕਥਨ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ''ਿਜਹੜੇ
ਗੁਆਚੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਦਾ," ਇਹ ਕਥਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਜ਼ੱ ਕੀ ਦਾ ਇਕ ਆਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਲੋ ਚਨਾ ਵ$ਗ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ|
ਡ. ਆ ਪ-ਜੇਕਰ ਅਸ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਹ" ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹ$ ਤ$
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਚੇਪਣ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣ ਦੇਈਏ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ|
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ਪੂਰਕ ਭਾਗ ਈ: ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਰਪੋਰਟ
- ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਣਾ
''ਮ- ਇਕ ਅਨਪੜ9 ਿਵਅਕਤੀ ਹ$, ਪਰ ਮ- ਿਪਛਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ$ ਤ, ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪਚਾਰਕ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ$| ਮ- 1993 ਿਵਚ ਪਭੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲੇ ਜ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਿਗਆਨ ਪਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਾ
ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਿਸਿਖਅਕ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲੇ ਜ ਨ/ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਈਬਲ ਟੇਿਨੰਗ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਕਿਕ ਮ- ਪਿੜ9ਆ ਿਲਿਖਆ ਨਹ" ਸੀ ਅਤੇ ਮ- ਪੁਲਿਪਟ ਤ,
ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹ" ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕਿਕ ਪਿੜ9ਆਂ ਿਲਿਖਆਂ
ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਸੀ|
''ਮ- ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ-ਬਰ$ ਅਤੇ ਦੋਸਤ$ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ; ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ TGSP ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਿਲਆਇਆ
ਮ- ਉਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ$| STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮ- 155 ਕਹਾਣੀਆਂ
ਿਸੱ ਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮ- ਇਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹ$ ਿਕ ਮ- ਪਿੜ9ਆਂ ਅਤੇ ਅਨਪੜ9$ ਦੋਹ$ ਨੂੰ
ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹ$|"
ਵਾਈ. ਬਾਬੂ - ਪਚਾਰਕ /ਪਾਸਟਰ MMBC - ਕਰਨਾਟਕ, ਇੰ ਡੀਆ “

''ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰ ਸਕਰੀਤੀ ਤ, ਹੋਵ,ੇ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ
ਹੋਣ, ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਸਰਗਰਮ ਲੋ ਕ, ਖੋਜੀ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਿਵਚ, ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਖਜਾਿਨਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ| ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਿਮਲ
ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ|
''ਅਸ" STS ਨੂੰ ਿਮਸ਼ਨ ਫੀਲਡ, ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ$ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ| STS ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨ/ ਮੇਰੇ ਸੰ ਦੇਸ਼$ &ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ
ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ|"
ਪਾਸਟਰ ਿਕਸ ਜੋਹਨਸਨ - ਕਲਵਰੀ ਚੈਪਲ, ਯੂ ਏਸ ਏ

''ਸਾਡੇ ਸਮੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ9ੀ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰ &ਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱ ਲ, ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕ
ਹੈ| ਬੇਸ਼ਕ ਅਸ" ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲ9ਣ (ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਪਚਾਰ)
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ਦੇ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਿਵਚ ਰਹੇ ਹ$, ਅਸ" ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ|
''STS ਦੇ ਰਾਹ" ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ ਤ, ਬਾਦ, ਮ- ਇਹ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹ$ ਿਕ ਇਹ ਚੇਲੇ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ| STS ਨ/ ਮੇਰੇ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਈ ਚੰ ਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱ ਖ$ ਖੋਲ9 ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ| ਬੇਸ਼ਕ ਮਦੱ ਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹ$ ਿਜਥੇ ਅਨਪੜ9ਤਾ ਦੀ ਦਰ
ਬਹੁਤ ਹੀ &ਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਮ- ਇਸ ਦੇ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਜਹੇ ਪੜੇ ਿਲਖੇ ਲੋ ਕ$ &ਤੇ ਵੀ
ਵੇਖਦਾ ਹ$|
''ਿਵਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਆਗੂਆਂ ਅੱ ਗੇ ਮ- ਇਸ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹ$| ਮਪਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹ$ ਿਕ TGSP ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਤਨ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰੇ| ਇਹ
ਹਸਤਪੁਸਿਤਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰੰ ਭ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਹੀ ਿਬੰ ਦੂ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵB ਤੁਸ" ਪਮਾਣਤ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$
ਦੇ ਰਾਹੀ ਿਸੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ|"
ਂ ਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ ਸੂਡਾਨ
ਰੇਵ. ਡੈਨੀਅਲ ਚਗਾਈ ਗਾਕ - ਐਗ

''ਮ- ਇਕ ਿਵਦਵਾਨ ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਤਰੀ ਹ$ ਿਜਸ ਨ/ ਫੁੱ ਲਰ ਿਥਓਲੋ ਿਜਕਲ
ਸੈਮਨਰੀ ਤ, ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਿਡਗੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ$ ਤ, ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਲੋ ਕ$
ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪਰ ਮ- ਇਸ ਤ, ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਜਾਗਰੁਕ ਸੀ ਿਕ ਪੱ ਛਮੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਨਵB
ਤਰੀਕੇ ਨ/ ਮੈਨੰ ੂ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਤ, ਰੋਕੇ ਿਰੱ ਿਖਆ|
''ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਹ" ਜੋ ਿਕ ਡੋਰੋਥੀ ਰਾਹ" ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲਿਹਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮ- ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ
ਤ, ਜਾਗਿਰਤ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ/ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਿਸਖਾਇਆ, ਜਦਿਕ ਉਹ ਸਮਾ ਤੋਰਾਹ ਿਗਆਨੀਆਂ ਦੇ ਿਸੱ ਖਣਾ ਉਚੇਚਾ ਸਮਾ ਸੀ| STS
ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਦੇ ਅਿਭਆਸਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਯਹੂਦੀ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ
ਬਦਲ ਿਗਆ|
''ਮੈਨੰ ੂ ਸੱ ਚ ਿਵਚ ਇਕ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੋਬਾਰਾ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਅਤੇ
ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ|
'' STS ਕਹਾਣੀ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੱ ਛਮੀ ਪੂਰਵ ਆਧੁਿਨਕ ਸੰ ਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਨਾਲ ਗੈਰ ਪਛਮੀ ਦੇਸ$ ਦੇ ਮੌਖਕ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਪਿੇ ਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਹਰੇਕ ਮਹਾਰਥੀ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ
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ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ" ਆਪਣੀ ਪਰਮ ਤਰੱ ਕੀ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ| ਮ- STS ਦੇ ਇਸ ਟੀਚੇ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹ$|"
ਿਬਲ ਬਜੋਰਕਰ, ਪੀ ਐਚ ਡੀ -ਪੋਫੈਸਰ ਆਫ ਜੁਿਡਉ- ਿਕਸ਼ਿਚਅਨ ਸਟਡੀਜ ਿਵਿਲਯਮ ਕੇਰੀ
ਇੰ ਟਰਨ/ਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਯੂ ਅੇਸ ਏ

''ਮਸੀਹੀ ਸੰ ਸਾਰ ਜਦਿਕ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ ਮੌਿਕਆਂ ਵੱ ਲ ਦੌੜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸੰ ਸਾਰ ਿਫਰ ਵੀ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਭੁੱ ਖਾ ਅਤੇ ਿਪਆਸਾ ਹੈ| ਇਹ ਭੁੱ ਖ ਅਤੇ ਿਪਆਸ ਿਸਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ
ਨਾਲ ਹੀ ਿਮਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
''ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਚੇਲੇਪੁਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਨAਖਾ ਕੁਝ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ
ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਦਾ ਹੈ|
''ਅਸ" ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ STS ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹ$| ਸਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਪਾਸਟਰਸ STS ਿਵਚ ਿਸੱ ਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱ ਪ$ ਿਵਚ
ਜਵਾਨ$ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲਹੀ STS ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸਾਡੇ ਿਮਸ਼ਨ ਪਾਸਟਰਸ ਅਤੇ
ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ ਅਤੇ STS ਦੇ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਿਵਚ ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਅਸ" ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹ$|
''ਪਰੇਰਨਾਤਮਕ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ, ਪਚਾਰ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱ ਲ
ਰਹੇ ਹਨ| ਅਸ" ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇ ਪਿਹਲ$ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਹਰ$ ਿਵਚ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ
ਿਜਥੇ ਿਨਰਾਸਾ ਿਵਆਪਤ ਹੈ ਿਕਿਕ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਝੂਠ/ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹਨ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਭਿਲਆਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਿਸੱ ਿਖਆਵ$ ਨੂੰ ਿਸਥਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ| ਿਸਰਫ
ਸੱ ਚਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਹੈ| ਿਕਿਕ ਅਸ" ਸਾਡੇ ਪਭੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ
ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ$, STS ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
ਿਕ ਪਭੂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਟੁੱ ਟੀ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ|"
ਮਾਰਕ ਸ-ਡਸ - ਪੈਸੀਡ-ਟ ਚਰਚ ਿਬਲਡਰ ਫਾਡੇਸ਼ਨ, ਗਲੋ ਬਲ
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ਿਸਖਾਉਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ
ਇਹ ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਤੰ ਨ ਗਵਾਹੀਆਂ TGSP ਦੇ ਰਾਹ" ਿਸਖਾਏ ਗਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤF ਆਈਆਂ ਹਨ|
ਿਜਨ1! ਨੂੰ ਉਨ1! ਨ; ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ ਉਨ1! ਨ; ਹੋਰ! ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਿਸਖਾਇਆ - ਜੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ! ਨੂੰ
ਿਸਖਾ7ਦੇ ਹਨ| ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹ" ਹੈ?
ਇੰਬੂ ਿਵਚ ਇਕ ਿਬਸ਼ਪ ਖੜ1ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨ; ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹਾ, ''ਕਲੀਸੀਆ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵਚ ਹੈ,
ਿਕ7ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਫਾਦਰ! ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਣ...ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ1! ਨੂੰ
ਦੱ ਸੋ ਿਜਨ1! ਨ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 'ਿਬਸ਼ਪ! ਲਈ ਫਾਦਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬਰਾਮੁਏਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਦ| '"

ਬਰਾਮੁਏਲ ਮੁਸੀਆ - ਸੀ ਈ ਓ ਸਟੇਟ ਪਾਥ ਿਰਸੋਰਸਸ, ਕੀਨੀਆ

STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨ/ ਸਾਨੂੰ ਵੱ ਧੋ ਵੱ ਧ ਆਤਿਮਕ ਆਗੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਤਿਮਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਮਸ਼ਲ ਫੀਲਡ ਿਵਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ
ਅਤੇ ਅਨਪੜ9, ਜਵਾਨ$ ਅਤੇ ਬੁਿਢਆਂ ਦੋਹ$ ਲਈ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਿਤਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰ ਗਤ ਲਈ ਇਹ
ਸੰ ਪੂਰਨ ਆਤਿਮਕ ਭੋਜਨ ਹੈ|
ਡਾ. ਮਾਰਕ ਮੁਿਨਅੱ ਪਾ - ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਕਾਸਲ/ TGSP –ਇੰ ਡੀਆ

ਮ- ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਪਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਸ਼ਬਦ$ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ$? ਮ- ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਦਾ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹ$| ਮੇਰੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰ ਮ
ਿਵਚ, ਉਨ9$ ਸਭ ਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਮ- ਅੱ ਜ ਤਕ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹ$|
STS ਨ/ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਚ ਹੋਰ ਗਿਹਰਾਈ ਿਵਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਪਰ ਇਸ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਕ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਯੋਗ ਵੀ ਹਨ| ਇਸ ਿਵਚ
ਿਸੱ ਖੇ ਗਏ ਪਾਠ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਿਧਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨ/ ਮੇਰੀ ਟੀਮ
ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਪਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ|
ਰਮੇਸ਼ ਸਪਕੋਟਾ-ਸੀ ਈ ਓ ਿਕੰ ਗਡਮ ਇਨਵੇਸਟਮ-ਟਸ ਨ/ਪਾਲ,
ਓਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਗBਸਟ ਿਹਯੁਮਨ ਟੈੱਫਿਕਂਗ
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ਸਭ ਤ, ਪਿਹਲ$ ਮ- ਸਾਰੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਿਦਲ, ਧੰ ਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਪਾਰਥਨਾ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਵੱ ਡੇ ਭਰਾ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ$|
ਜਦ ਮ- ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆਂ ਤਦ ਮ- ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਨਵ$ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮ- ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਵ$ਗ
ਹੀ ਸੀ| ਮ- ਇਕ ਆਤਿਮਕ ਮ$ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਦੀ| ਰਮੇਸ਼ ਨ/ ਮੈਨੰ ੂ STS ਦੀ
ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ| ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਰੰ ਭ ਸੀ| ਉਸ ਸਮੇ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਅਸ" ਥੋੜੇ ਹੀ ਲੋ ਕ ਸੀ ਅਤੇ
ਸਾਡੀ ਇਕ ਸੰ ਗਤੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਕਮਜੋਰ ਹੀ ਸੀ| ਉਸ ਨ/ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ STS ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਿਖਆ|
ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇ ਿਵਚ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਰਾਹ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ 8 ਕਲੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸ" ਦੋ ਨਵ" ਕਲੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ
ਹੈ|
ਮ- ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਿਵਚ STS ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਕਿਕ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨf ਮੈਨੰ ੂ ਦੀ
ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਨਾ ਿਸਰਫ ਮੈਨੰ ੂ ਪੀ ਬਲਿਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਹੜੀ ਿਕ
ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਥ, ਵੀ ਵਧਕੇ STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਭਾਈ ਰਮੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ, ਮ- ਤ$ ਿਤਤਲੀ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸ" ਮੈਨੰ ੂ ਪੂਰੀ ਿਤਤਲੀ
ਬਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ!
ਮ- ਪਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ$ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ$ ਿਜਨ9 $ ਨ/ ਪਭੂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਿਵਚ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਬਰਕਤ ਿਦੱ ਤੀ|
ਪਾਸਟਰ ਕਰੀਸ਼ਨਾ ਪੀ. ਿਘਿਮਰੇ - ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ,
ਨ/ਸ਼ਨਲ ਚਰਚਜ ਫੈਲੋਿਸ਼ਪ ਆਫ ਨ/ਪਾਲ
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ਪੂਰਕ ਭਾਗ ਸ: ਇਕ ਆਗੂ ਦੀ ਖੋਜ
ਬੰ ਦ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਅਣਪਹੁੰ ਚੇ ਲੋ ਕ! ਿਵਚਕਾਰ ਿਮਸ਼ਨਰੀ
ਜਦ ਮ- ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮੌਖਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ, ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਨਹ" ਸੀ| ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਿਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ" ਪਿਵੱ ਤਰ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਮਜਬੂਤ ਕਲੀਸੀਆ ਨਹ" ਬਣਾ ਸਕਦੇ| ਪਰ ਜਦ ਮ- ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਇਕ
ਿਮਸ਼ਨਰੀ ਕਾਨਫਸ
- ਿਵਚ ਸੀ, ਮ- ਉਸ ਦੰ ਪੱ ਤੀ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵਚ ਮੌਖਕ
ਬਾਈਬਲ ਹੁੱ ਨਰ ਨੂੰ ਿਸਖਾਦੇ ਹਨ| ਮ- ਉਨ9$ &ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ$ ਨਾਲ ਿਤੱ ਖੀ ਗੱ ਲ ਬਾਤ
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ9$ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤ$ ਿਕ ਮ- ਉਨ9$ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਿਸਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵਚ
ਿਹੱ ਸਾ ਲਵ$ ਜੋ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ|
ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਸਮਰਪਨ ਹੈ ਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਚ ਿਦੜ ਹੋਣ| ਕੋਈ ਐਵB ਹੀ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ
ਸਿਚਆਈਆਂ ਤ, ਜਾਣੂੰ ਨਹ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਵੇਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਵਿਖਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਹੋਵ|ੇ ਇਸ ਤ, ਜੋ ਵੀ ਘੱ ਟ ਹੈ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਸਮੱ ਿਸਆਵ$ ਖੜ9ੀ
ਕਰੇਗਾ|
ਮੇਰਾ ਿਵਵੇਚਨਾਤਮਕ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਸਮਰਪਨ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਦਾਰੀ ਨ/
ਕਈ ਸਾਲ$ ਿਵਚ ਤਰੱ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਘੱ ਟ ਨਹ"
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਧਆ ਹੀ ਸੀ|
ਮ- ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ &ਤੇ ਅਟਕ
ਿਗਆ ਸੀ| ਕੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਿਹਲੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਕ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੌਖਕ ਹੁੱ ਨਰ ਨੂੰ ਿਸਖਾਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਸੀ ਡੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਿਵਖਾਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ9$ ਨ/ ਮੈਥ, ਵਧ ਕੇ ਚੰ ਗਾ
ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮ- ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਲੋ ੜ &ਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਸਕਦਾ ਸੀ|
ਇਕ ਖਾਸ ਮੋੜ ਮੇਰੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਆਇਆ, ਮੈ ਸੋਿਚਆ, 2004 ਦੇ ਲਾਉਸੇਨ ਕਮੇਟੀ
ਵਰਲਡ ਇਵBਜਲੀਜ਼ਮ ਸਭਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ, ਿਜਨ9$ ਨ/ ਦੱ ਿਸਆ ਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਤਰ
ਲੋ ਕ ਮੌਖਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਐਥ, ਤਕ ਿਕ &ਚੇ ''ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ" ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਵੀ
ਿਜਸ ਤਰ9$ ਿਕ ਯੂ ਕੇ ਜ$ ਅਮਰੀਕਾ| ਇਨ9$ ਥਾਵ$ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਿਗਆ ਿਜਥੇ ਲੋ ਕ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ ਨਹ" ਹਨ|
ਿਪਛਲੇ 17 ਸਾਲ$ ਤ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਫੀਲਡ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਸ" ਪਚਾਰ ਲਈ
ਮੌਖਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਅਸ" ਿਲਿਖਤ ਸਾਿਹਤ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ"
ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮ-ਬਰ$ ਨ/ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਖਕ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ|
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ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ,, ਅਸ" ਅਨAਖੇ ਨਤੀਵੇ ਵੇਖੇ ਹਨ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ$ ਨ/ ਮਸੀਹ ਿਵਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਅਸ" ਜਦ ਇਸ ਤਾ ਿਪੱ ਛਾ (ਫੋਲੋ ਅਪ) ਕੀਤਾ, ਅਸ" ਿਫਰ ਸਾਖਰ (ਪੜ9ੇ ਿਲਖੇ) ਤਰੀਕੇ ਵੱ ਲ
ਚੱ ਲੇ | ਅਸ" ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਿਦੱ ਤੀ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਪੜ9ਾਉਣ ਲਈ, ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ
ਿਮਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਵਵੇਚਨਾਤਮਕ
ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਫੋਲੇ ਅਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸ" ਤ$ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਫੜ9 ਿਲਆ| ਨਵB
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਨਰਬਲ ਹੋ ਗਏ| ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਨਹ" ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤ, ਭਟਕ ਗਏ ਸਨ|
ਅਸ" ਇਕ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਗਏ, ਲਗਭਗ 20 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ/ ਮਸੀਹ ਲਈ ਸੱ ਚਾ ਸਮਰਪਨ
ਕੀਤਾ| ਅਸ" ਬਾਈਬਲ ਪੜ9ਨ &ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਵਖਾਆਇਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਕਸ ਤਰ9$ ਿਵਵੇਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ9ਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਮ$ ਉਨ9$ ਨਾਲ ਿਬਤਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸ$ਝੇ ਕੀਤੇ|
ਅੱ ਜ, ਉਨ9$ ਿਵਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਿਮਹਨਤ ਨਹ" ਕਰਦਾ ਹੈ| ਕਈ ਲੋ ਕ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਿਵਚ ਨਹ" ਗਏ| ਵਚਨ ਉਨ9$ ਦੇ ਿਵਚ
ਵੱ ਿਸਆ ਨਹ"| ਮ- ਨਹ" ਸੋਚਦਾ ਿਕ ਪੜ9ਨਾ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਉਨ9$ ਵਚਨ ਿਵਚ ਲੈ ਜ$ਦਾ
ਹੈ|
ਇਕ ਗੱ ਲ ਹੋਰ - ਉਨ9$ ਨ/ ਕਦੀ ਵਚਨ ਨਹ" ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਿਸਆ| ਅਸ" ਇਸ
ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਅਣਪਹੁੰ ਚੇ ਲੋ ਕ$ ਤਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹ$ ਜੇਕਰ ਅਸ" ਸੇਵਕ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਨਹ" ਕਰਦੇ ਹ$?
ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਖਾਉਣਾ, ਮ- ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹ$ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਫਾਇਦੇ ਹਨ|
ਪਿਹਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿਚਆਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ
ਲ- ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ9ਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨ| ਦੂਜਾ, ਲੋ ਕ ਦੂਿਜਆਂ
ਨਾਲ ਉਹ ਿਸੱ ਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਚਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸ$ਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ''ਫਲਦਾਈ ਸੇਵਾ" ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ|
ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਬੰ ਦ ਇਲਾਿਕਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਖਤਰਾ ਮੁੱ ਲ ਲੈ ਣਾ ਨਹ" ਚਾਹੁੰ ਦੇ| ਉਹ ਅੱ ਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਸੀ ਡੀ ਅਤੇ
ਵੀਿਡਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਭਾਿਵਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਿਮਲਕੇ ਦਰਸ਼ਾਦੇ ਹਨ|
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ''ਕੀ ਮੌਖਕ ਤੌਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਿਵਵੇਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨ ਿਸਖਾਉਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੈ?"
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਸਥ$ ਿਵਚ ਕਈ ਤਰ9$ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾਦੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਨ9$ ਿਵਚ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇੰ ਟਰਨ/ਸ਼ਨਲ ਓਰਲਟੀ
ਨ/ਟਵਰਕ (ਆਈ ਓ ਐਨ) ਦੇ ਮ-ਬਰ ਹਨ| ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸੰ ਸਥਾ ਵਾ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਮੌਖਕ
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ਬਾਈਬਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਿਵਚ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਮ- ਉਨ9$ ਕਈਆਂ ਨੂੰ
ਵੇਖਦਾ ਹ$, ਉਨ9$ ਦੀ ਿਲਿਖਤ ਸਮਗਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਨ9$ ਦੇ ਵੀਿਡਓ ਵੇਖੇ ਹਨ|
ਮ- ਉਨ9$ ਿਵਚੋ ਇਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ9$ ਤ, ਪੁੱ ਿਛਆ, ''ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾਉਣ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਸੰ ਸਥਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਨ9$ ਨ/ ਇਕ ਸੰ ਸਥਾ ''STS" ਜ$
ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਆ| ਮ- ਉਨ9$ ਦੀ ਸਾਈਟ &ਤੇ ਿਗਆ, ਉਨ9$ ਦੀ ਿਲਿਖਤ
ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮ- ਵੇਖ ਸਿਕਆ ਿਕ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ|
ਉਨ9$ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੀ ਗੱ ਲ ਮੈਨੰ ੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੰ ਗੀ ਲੱਗੀ ਿਕ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਵਵੇਚਨਾਤਮਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਸਖਾਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ,
ਮੌਖਕ, ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਮ- ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਨੰ ੂ ਤਲਾਸ਼
ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ| ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹ" ਮ- ਉਨ9$ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ|
ਨਵੰ ਬਰ ਮਹੀਨ/ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵੱ ਲੋ ਦੋ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਆਏ,
ਉਨ9$ ਨ/ 5 ਿਦਨ$ ਦਾ ਇਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ| ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਿਦਨ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$(ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜੇ ਅਸ" ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਿਵਚ, ਚੁਣੇ ਸਨ) ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤ, ਬਾਦ ਦੇ ਿਤੰ ਨ
ਿਦਨ ਿਜਹੜੇ ਿਸੱ ਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮ-ਬਰ$ ਨੂੰ ਛTਛ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ$ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ
ਿਸਖਾਇਆ| ਇਸ ਨ/ ਸਾਡੇ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵਚ ਇਕ ਅਨAਖੀ ਰਫਤਾਰ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸ"
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵਚ ਅਰੰ ਭ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ|
ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ" ਉਸੇ ਹੀ ਘੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਰੰ ਭ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਦੱ ਸਦੇ
ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਚੱ ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ"
ਹੈ ਿਕ ਅਸ" ਿਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਿਵਵੇਚਨਾਤਮਕ, ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਅਿਧਐਨ
ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ| ਹ$ ਜੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ|
ਪਰ ਅਸ" ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹ$ 1) ਇਹ ਿਲਿਖਤ ਵਚਨ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ
ਿਫੱ ਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹ" ਲ- ਦਾ ਹੈ, 2) ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ$ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਦਾ
ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪੜ9 ਿਲਖ ਨਹ" ਸਕਦੇ ਹਨ, 3) ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਆਮ ਤ, ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਸ" ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੇਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ$), 4) ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹ$ ਿਜਨ9$ ਿਵਚ ਅਸ" ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹ$ ਯਾਿਨ ਇਸ ਨੂੰ
ਫੈਲਾਦੇ ਹ$, 5) ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼$ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, 6) ਇਹ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ1! ਿਕਸੇ ਪੈਸੇ ਜ! ਸਾਧਨ %ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹ" ਹੈ! ਇਹ ਸਭ ਥ$ &ਤੇ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤ, ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ|
ਮ- ਿਫਰ ਆਖਦਾ ਹ$, ਮ- ਕਈ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸੰ ਸਥਾਵ$ ਨੂੰ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ &ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹ$, ਪਰ ਉਨ9$
ਿਵਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹ" ਦੱ ਸ ਰਹੇ ਹਨ|
ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱ ਸਣ &ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ
ਅਰਥਾਤ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ, ਕੋਈ ਇਕ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ9$ ਦੱ ਸਣਾ ਹੈ
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ਿਕ ਤੁਸ" ਸੱ ਚ ਿਵਚ ਹੀ ਵਚਨ ਦੱ ਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੌਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨ, ਉਸੇ ਤਰ9$ ਿਜਸ ਤਰ9$
ਅਸ" ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਪੜ9ਦੇ ਹ$|
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਕ ਨ/ਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੋਤ ਹੈ| ਅਸ" ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਖਾਈਏ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੀਏ| ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਿਲਖੇ ਵਚਨ ਤ, ਮੌਖਕ ਵਚਨ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ| ਜਦ ਅਸ" ਮੌਖਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬਾਈਬਲ ਿਸਖਾਦੇ ਹ$, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਲ9ੀ ਹੋਈ
ਬਾਈਬਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਇਸੇ ਬਾਈਬਲ ਿਵਚ, ਹੀ ਹੈ, ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਵਚਨ, ਅਸ" ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹ$ ਿਕ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ|
ਅਰੰ ਭਕ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ, ਮਨੁੱਖ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ, ਪੜ9ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਸੁਣਦੇ ਸਨ|
ਜਦ ਪੌਲੁਸ ਨ/ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਭੇਜੀ, ਉਸ ਨ/ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ &ਚੀ ਆਵਾਜ ਿਵਚ ਬੋਲ ਕੇ
ਪੜ9ਨਾ ਹੈ| ਇਕ ਸੀ ਡੀ ਜੋ ਮ- ਲਈ ਮ- ਉਸ ਿਵਚ, ਇਕ ਸਵਾਲ &ਤੇ ਅਟਕ ਿਗਆ: ''ਪਿਹਲੀ
ਸਦੀ ਦੇ ਲੋ ਕ$ ਿਵਚ, ਿਕੰ ਨ/ ਪਤੀਸ਼ਤ ਲੋ ਕ ਪੜ9 ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਸੀ; ਜਦ ਇਕੇ ਹੀ ਸਮੇ 3000
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਇਕੋ ਹੀ ਿਦਨ ਕਲੀਸੀਆ ਿਵਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ? &ਤਰ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ
ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਉਸ ਸੀ 5 ਪਤੀਸ਼ਤ|
ਬਾਈਬਲ ਅਧਾਿਰਤ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮ- ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹ$|
ਪਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਿਸਖਾਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਪਰੇਰਨਾਦਾਯਕ ਿਸੱ ਖੀਏ| ਕੋਈ
ਕਹਾਣੀ ਦੇਣ ਤ, ਬਾਦ, ਉਨ9$ ਨੂੰ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰੇਰਨਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਉਸ ਿਵਚ, ਜੋ
ਉਨ9$ ਨ/ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਿਣਆ ਹੈ| ਉਨ9$ ਨ/ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਿਨਰੀਖਣ ਦੱ ਸੇ, ਉਨ9$ ਨ/
ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇ, ਅਤੇ ਉਨ9$ ਨ/ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਆਰੰ ਭ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਇਨ9$ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ$ ਿਵਚ ਿਕਸ ਤਰ9$ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਿਵਚ ਹੀ ਇਕ ਅਨAਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ9$ ਿਸਖਾਇਆ ਹੋਇਆ|
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ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ : ਸਰੀਸ਼ਟੀ ਤF ਅਨੰਤਕਾਲ ਤਕ
ਅਸ" ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ STS’s ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ
&ਤੇ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਏ| ਬਾਈਲਬ ਦੀ ਇਸ 80 ਿਮਨਟ ਦੀ ਿਫਲਮ ਿਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨ/ਮ
ਅਤੇ ਨਵB ਦੀ ਪਰਮੁੱ ਖ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਔਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੋਹ$ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ| 2011 ਤ, ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀਆਂ 300 ਭਾਸ਼ਾਵ$ ਤ, ਵੀ ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵ$ ਿਵਚ
ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ|
ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਔਡੀਓ ਪਲੇ ਅਰ ਦਾ ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ |
ਸੂਡਾਨ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਨ ਬੱ ਚਾ ਆਪਣੇ ਸਿਹਪਾਠੀ ਨਾਲ ਗੁੱ ਸੇ ਸੀ| ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਇਕ ਚਾਕੂ
ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਿਲਆਇਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਿਹਪਾਠੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੇ| ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ
ਇਕ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਅਰ ਉਨ9$ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਮਲੀਆ| ਉਸ ਮੰ ਦਭਾਗੇ ਿਦਨ, ਟੀਚਰ ਨ/ ਕੈਨ ਅਤੇ ਹਾਿਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ
ਸੁਣਾਈ|
ਜਦ ਇਹ ਕੋਧੀ ਲੜਕੇ ਨ/ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ| ਉਸ ਨ/ ਉਹ ਚਾਕੂ
ਬਾਹਰ ਕੱ ਿਢਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰ ਗੀਕਾਰ
ਕੀਤਾ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ/ ਉਸ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ| ਉਸ ਿਦਨ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨ/ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਪ$ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ, ਮਾਫੀ ਮੰ ਗੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ|
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਿਜਹੜੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸ" ਉਨ9$ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ$ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ|
ਲੋ ਕ ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲੇ ਅਰ, ਸੀ ਡੀ ਅਤੇ ਅੇਮ ਪੀ3 &ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ
ਹਨ| ਵੀਡੀਓ ਸੰ ਸਕਰਣ ਸ-ਕੜੇ ਮੂਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆ
ਨੂੰ ਜੀਵੰ ਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਕਈ ਲੱਖ$ ਿਜਨ9$ ਨ/ ਇਸ ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਿਵਚ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ &ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਉਨ9$ ਨ/ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਿਵਚ
ਪਤੀ&ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ| ਹਜ਼ਾਰ$ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਸੇਵਾਵ$ ਅਤੇ ਿਫਰਿਕਆਂ ਨ/ ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ
ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਚਕ ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ9$ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰੋਤੇ ਉਸ
ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸੱ ਦੇ ਹਨ| ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੁਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਖਕ
ਸੰ ਸਕਰੀਤੀਆਂ ਿਵਚ ਿਜਨ9$ ਨ/ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਚ ਪਤੀ&ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਦ ਉਨ9$ ਨ/ ''ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਨੂੰ ਸੁਿਣਆਂ "| ਇਸ ਦਾ ਅਰੰ ਭ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਜਣ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਿਵਚ ਿਡੱ ਗਣ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱ ਲੇ ਇਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਪੱ ਿਤਿਗਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ
ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਹੀ ਬੁਿਨਆਦ ਨੂੰ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ| ਅਸ" ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ
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ਪਚਾਰ ਅਤੇ ਿਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੋਹ$ ਿਵਚ ਵੇਖਦੇ ਹ$|
ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਲੇ ਅਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਿਫਿਲਪ ਚਾਰਟ
ਅਰਥਾਤ ਿਜਨ9$ ਿਵਚ ਵੀਡੀਓ ਤ, 150 ਿਚੱ ਤਰ$ ਦੇ ਪੈਨਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪBਡੂ ਪਚਾਰਕ ਚਲਦੇ
ਿਫਰਦੇ ਿਸਨ/ ਮਾ ਹਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ| ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸਾਧਨ ਿਜਵB ਿਕ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦਾ
ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਲਿਖਤ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਿਲਿਖਤ ਸਮਗਰੀ
ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|

www.Gods-Story.org | Info@Gods-Story.org
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ਸੰ ਪਰਕ ਸੂਚੀ
Africa: EAfrica@Gods-Story.org
Ethiopia: Ethiopia@SimplyTheStory.org
West Africa “French & English”:
STSWestAfrica@SimplyTheStory.org
West Africa “French”:
GSWestAfrica@SimplyTheStory.org

Europe: BT@SimplyTheStory.org
India: IndiaDirector@Gods-Story.org
Nepal: Nepal@SimplyTheStory.org
South East Asia: Thailand@SimplyTheStory.org
“Spanish”: LatinAmerica@SimplyTheStory.org
Oceania: Oceania@SimplyTheStory.org
Philippines: eb@SimplyTheStory.org
USA: info@SimplyTheStory.org
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ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਸੰ ਸਾਰ ਤF ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਤੀ%ਤਰ
'' &ਤਰ ਪੱ ਛਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਿਖਕ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ
ਅੱ ਜ ਸਮB ਦੀ ਲੋ ੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ| ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਸੱ ਖਣਾ, ਉਨ9$ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ
ਤਕ &ਤਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਨ9$ ਨੂੰ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਰੱ ਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨAਖਾ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ|
ਡਾਕਟਰ. ਪਰਕਾਸ਼ ਪਥੀ - ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-&ਤਰ ਭਾਰਤ

ਜਦ ਮ- ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ$ STS ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ ਤ$ ਮ- ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਿਹ
ਿਗਆ ਿਕ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੀ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹ" ਐਡੇ ਵੱ ਡੇ ਖਜਾਨ/ ਵੀ
ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਇਸ ਹਸਤਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ" ਹੋਰ ਵੀ
ਸਿਚਆਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ| &ਤਰ ਭਾਰਤ ਿਵਚ STS ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਿਵਕਾਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ
ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ|
ਅਿਨਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਨੁਵਾਦਕ - ਚੰ ਡੀਗੜ9 &ਤਰ ਭਾਰਤ
'' ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ
ਿਫਰ ਤ, ਭਾਲਣ ਿਵਚ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਹਨ STS
21ਵ" ਸਦੀ ਿਵਚ ਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ| ਪਭਾਵਕਾਰੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਵਚ ਅਨAਖੀ ਹੈ|"
ਸੈਮਏ
ੂ ਲ ਿਚਆਗ - ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੰ ਟਰਨEਸ਼ਨਲ ਓਰਲਟੀ ਨEਟਵਰਕ

STS ਨ/ ਮੇਰੇ ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਈ ਚੰ ਗੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱ ਖ$ ਖੋਲ9 ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਨ|
ਂ ਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ ਸੂਡਾਨ
ਰੇਵ. ਡੈਨੀਅਲ ਚਗਾਈ ਗਾਕ - ਐਗ
''ਅਸ" STS ਨੂੰ ਿਮਸ਼ਨ ਫੀਲਡ, ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ$ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ| STS ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨ/ ਮੇਰੇ ਸੰ ਦੇਸ਼$ &ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ
ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ|"
ਪਾਸਟਰ ਿਕਸ ਜੋਹਨਸਨ - ਕਲਵਰੀ ਚੈਪਲ, ਯੂ ਏਸ ਏ
207

''ਿਵਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰ &ਤੇ, STS ਿਸਖਲਾਈ ਆਮ ਲੋ ਕ$ ਨੂੰ ਿਸਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਕ$ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਮੌਖਕ ਅਧਾਰ
ਿਵਚ ਅਤੇ ਪਿਵੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਇਸ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ, STS ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ
ਪਭਾਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿਰਆ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ|"
ਜੈਫਰੇ ਨEਲਸਨ - ਓ ਸੀ ਇੰ ਟਰਨEਸ਼ਨਲ/SEPAL, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ- ਸ-ਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ

''ਮ- ਸਰਬਸਮਰੱ ਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ$ ਿਜਸ ਨ/ ਸਾਨੂੰ STS ਦਾ ਇਹ ਇਕ
ਅਨAਖਾ ਤਰੀਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਣਪਹੁੰ ਚੇ ਲੋ ਕ$ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਭਾਵਕਾਰੀ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ|"
ਆਮੋਸ ਸ਼ਾਹ - ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ ECC ਟੀਮ 5- ਸ-ਟਰਲ ਇੰ ਡੀਆ

''ਇਹ ਹਸਤਪੁਸਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨAਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ! ਮੌਖਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ ਿਵਚ ਹੈ|"
ਟੈਡ ਓਲਸਨ - ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਗਲੋ ਬਲ ਡਾਨ ਨEਟਵਰਕ- ਏਸ਼ੀਆ

''ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਮੇਰੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ, ਮ- ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਮ- ਅੱ ਜ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਚੇਲਾ ਿਤਆਰ ਨਹ" ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੜ9ਨਾ ਿਲਖਨਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ
ਹੋਵ|ੇ STS ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨ/ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕੰ ਮ ਦਾ
ਅਰੰ ਭ ਕਰ$| ਮ- ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰ ਨ/ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹ$ ਖਾਸਕਰ ਮੇਰੇ ਿਗਆਨੀ
ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ|"
ਰੇਵ. ਲੁਵਾਓ ਜੇਰੂਸਾਲੇ ਮ- ਿਨਉ ਲਾਈਫ ਪ-ਟੀਕੋਸਟਲ ਚਰਚ ਇੰ ਟਰਨEਸ਼ਨਲ, ਡੀ. ਆਰ.
ਕ,ਗ-ੋ ਅਫਰੀਕਾ
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''ਸਭ ਤ, ਖਾਸ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ STS ਇਕ ਬਾਈਬਲ ਅਧਾਿਰਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਰਾਹ" ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ|"
ਡਾਕਟਰ. ਬੇਿਰਨ ਿਗਲਿਫਲਾਨ- ਇੰ ਟਰਨEਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਿਮਨੀਸਟਰੀ (ISOM)
''ਮ- ਇਕ ਅਨਪੜ9 ਿਵਅਕਤੀ ਹ$….ਪਰ ਿਸਿਖਅਕ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲੇ ਜ ਨ/ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਈਬਲ ਟੇਿਨੰਗ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਕਿਕ ਮ- ਪਿੜ9ਆ ਿਲਿਖਆ ਨਹ" ਸੀ ਅਤੇ ਮ- ਪੁਲਿਪਟ ਤ,
ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹ" ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕਿਕ ਪਿੜ9ਆਂ ਿਲਿਖਆਂ ਦੀ
ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਸੀ… STS ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮ- 155 ਕਹਾਣੀਆਂ ਿਸੱ ਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮ- ਇਹ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹ$ ਿਕ ਮ- ਪਿੜ9ਆਂ ਅਤੇ ਅਨਪੜ9$ ਦੋਹ$ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹ$|"
ਵਾਈ. ਬਾਬੂ - ਪਚਾਰਕ /ਪਾਸਟਰ MMBC - ਕਰਨਾਟਕ, ਇੰ ਡੀਆ “

ਗਾਡ'ਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਔਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਭਾਵ: ਸਰੀਸ਼ਟੀ ਤ, ਅਨੰਤਕਾਲ ਤਕ ਨ/ ਸਾਨੂੰ

ਿਸਰਫ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ| 300 ਤ, ਵੀ ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵ$
ਿਵਚ ਗਾਡ'ਸ ਨ/ ਵਚਨ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਚਾਰ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ
ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨਤਾ ਿਵਚ ਦਰਸ਼ਾਈ ਗਈ ਹੈ|
ਿਵਸ਼ਵ ਪੱ ਧਰ &ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ '' STS " ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਡੋਰਥੀ ਏ ਿਮੱ ਲਰ TGSP
ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨ/ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ
ਿਵਚ ਇਨ9$ ਿਸੱ ਿਖਆਵ$ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ| STS ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਆਤਮਾ ਰਾਹ" ਚਲਾਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ$ਦਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ| STS ਦੀ ਆਗੂਪਣ
ੁ ੇ ਦੀ
ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ9$ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਹੋਵ,ੇ ਿਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ&ਤਰ ਹੈ| ਲੋ ਕਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ
ਅਤੇ STS ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਮੌਖਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜ$ਦੀ ਹੈ|
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