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ਿਾਰੇ ਆਰਚਵਿਸ਼ਪ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਪ੍ਾਾਂ, ਯਾਜਕਾਾਂ ਅਤੇ ਡੀਕਨ ਫਾਦਰਾਾਂ, ਇਿੈਂਜਵਲਿਟ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਵਿਿਟਰਜ਼, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿ-ਵਿਆਪ੍ੀ 

ਵਿਲੀਿਰਿ ਈਿਟਰਨ ਚਰਚ ਦੇ ਿਾਰੇ ਿਫ਼ਾਦਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਆਸ਼ੀਰਿਾਦ ਅਤੇ ਸ਼਼ੁਭਕਾਮਨਾਿਾਾਂ। ਵਪ੍ਤਾ, ਪ਼੍ੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 

ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ! 

ਮਿੀਹ ਵਿੱਚ ਵਪ੍ਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, 

ਵਪ੍ਤਾ, ਪ਼੍ੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ; ਵਕਰਪ੍ਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਹੋਿੇ 

ਮਹਾਨ ਲੈਂਟ ਪ੍ਵਿੱਤਰ ਚਰਚ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਿੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਿੀ ਾਂ ਵਯਿੂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲੀਿ 'ਤੇ ਉਿਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਏ 

ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੀ ਉਠੱਣ ਤਕੱ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 

ਹ਼ੁਣ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਿੀ ਾਂ ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਲੈਂਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਹੱਿੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਾਂ, ਵਜਿਨੰੂ  'ਪ੍ਵਿੱਤਰ ਹਫ਼ਤਾ’ ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 3 

ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੰੂ ਸ਼਼ੁਰ ੂਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੰੂ ਈਿਟਰ ਐਤਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਤ਼ੁਿੀ ਾਂ ਆਤਵਮਕ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਮਜ਼ਿੂਤ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇਿ ਿੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਰਜੋ਼ੇ ਰੱਖਣ, ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਿਾਡੇ ਆਲੇ-ਦ਼ੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ 

ਮਿੀਹ ਦੀ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚ਼ੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਿਰਕਤ ਪ੍ਾਈ ਹ।ੈ 

ਹ਼ੁਣ ਜਦਵਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਿੀ ਾਂ ਪ੍ਵਿੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਾਾਂ, ਮੇਰੀ ਿਾਰੇ ਿਫ਼ਾਦਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਿੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਕ ਕ਼ੁਝ ਕੰਮ ਿਾਡੇ 

ਤਮਾਮ ਵਿਲੀਿਰਿ ਈਿਟਰਨ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ: ਆਪ੍ਣੇ ਿਥਾਨਕ ਪ੍ੈਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਵਿੱਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਾਂ ਿਾਰੀਆਾਂ ਿੰਦਗੀਆਾਂ ਦਾ ਵਹੱਿਾ ਿਣਨ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਿਮਝੋ। 

ਈਿਟਰ ਐਤਿਾਰ ਨੰੂ ਅਿੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵਦਲਾਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਯਿੂ ਮਿੀਹ ਦੇ ਪ਼੍ੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਨੰੂ ਪ੍ਵਿੱਤਰ 

ਯੂਕੇਵਰਿਟ ਵਿੱਚ ਵਹੱਿਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਜੇੂ ਨੰੂ 'ਮਿੀਹ ਜੀ ਉਵੱਠਆ' ਕਵਹ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਦ:ੋ ਮਿੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉਠੱਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਿੰਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੰੂ ਿਚਨਿੱਧ ਕਰੋ ਜੋ ਦਵੂਜਆਾਂ ਨਾਲ 

ਅੰਦਰਨੂੀ ਚੰਵਗਆਈ ਅਤੇ ਿਹਾਲੀ ਵਲਆਉਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਿੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਜਿਦੀ ਰਿੂਲ ਪ੍ੌਲ਼ੁਿ ਅਤੇ ਮ਼ੁਢਲੀ ਕਲੀਿੀਆ ਦੇ ਵਪ੍ਤਾਿਾਾਂ ਨੇ 

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਿੀ ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਾਂ, ਿਾਨੰੂ 1 ਕ਼ੁਵਰੰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਅਵਧਆਇ 15 ਆਇਤ 3-4 ਵਿੱਚ ਦੱਵਿਆ ਹ ੈ, " ਵਕਉ ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ 

ਮ਼ੁੱਖ ਗੱਲਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਿੌਂਪ੍ ਵਦੱਤੀ ਵਜਹੜੀ ਮੈਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੀ ਹੋਈ ਜੋ ਮਿੀਹ ਪ਼੍ੁਿਤਕਾਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁਿਾਰ ਿਾਵਡਆਾਂ ਪ੍ਾਪ੍ਾਾਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਦੱਵਿਆ ਵਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਪ਼੍ੁਿਤਕਾਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁਿਾਰ ਤੀਜੇ ਵਦਹਾੜੇ ਜੀ ਉਵੱਠਆ "  

ਤ਼ੁਿੀ ਾਂ ਇਹ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਹਰ ਰਜੋ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਾਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਾਰ ਹਨ; ਉਦਾਿੀ ਅਤੇ ਵਨਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਘਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਵਦਲਾਿਾ ਵਦਓ, ਗਰੀਿਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਿੰਦਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਿਦਾਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਾਂ ਵਿੱਚ ਵਦਆਲੂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਿਣ ਕੇ ਵਦਖਾਓ। 

ਤੀਜਾ: ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਿੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ, ਆਾਂਢ-ਗ਼ੁਆਾਂਢ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਵਕਿੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ 

ਮ਼ੁਸ਼ਕਲ ਿੰਕਟਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ ਨੰੂ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਿਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤ਼ੁਿੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਦਨ ਚਰਚ ਆਉਣ 

ਲਈ ਿੱਦਾ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹੋ ਵਜੱਥੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਯਾਜਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਿਹਾਲੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤ਼ੁਿੀ ਾਂ ਿਫ਼ਾਦਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਯਾਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੇ ਿਾਅਵਦਆਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਾਿ ਅਤੇ ਭਰੋਿੇ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਚਾਰ: ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਮੇਂ ਨੰੂ ਿੱਖਰਾ ਕਰ ੋਵਕ ਪ੍ਰਭੂ ਿਾਡੇ ਚਰਚਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਿਧੇਰ ੇਨੌਜਿਾਨ ਮਰਦਾਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਾਂ ਨੰੂ 

ਪ੍ਵਿੱਤਰ ਚਰਚ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿੇਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਭਾਰੇਗਾ। ਿਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਯਿੂ ਮਿੀਹ ਨੇ ਿਾਨੰੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ 



ਹ਼ੁਕਮ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਿੀ ਾਂ ਿੰਤ ਮੱਤੀ ਅਵਧਆਇ 9 ਆਇਤਾਾਂ 37 - 38 ਵਿੱਚ ਪ੍ੜ੍ਦੇ ਹਾਾਂ, “ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਚੇਵਲਆਾਂ ਨੰੂ 

ਆਵਖਆ, ਖੇਤੀ ਪ੍ੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਾਂ ਿਹ਼ੁਤ ਹੈ ਪ੍ਰ ਿਾਢੇ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਇਿ ਲਈ ਤ਼ੁਿੀ ਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ 

ਆਪ੍ਣੀ ਖੇਤੀ ਿੱਢਣ ਨੰੂ ਿਾਢੇ ਘੱਲ ਦੇਿੇ।”  

ਇੱਕ ਵਨੱਜੀ ਫੈਿਲਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤ਼ੁਿੀ ਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਵਕ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼਼ੁਰ ਦੀ ਿ਼ੁਲਾਹਟ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਉਿ ਦੀ ਿੇਿਾ ਕਰਨਾ ਜੀਿਨ ਵਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਮਨਭਾਉ ਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਜੋਂ ਚ਼ੁਣਨ।  

ਪੰਜ: ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਪ੍ਆਰੇ ਭਰਾਿੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਿਾਡੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨੀ ਾਂਹ ਮਿੀਹ ਦਾ ਪ਼੍ੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਿਾਨੰੂ ਜੀਿਨ 

ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜੀਿਨ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਿਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਿ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਕਿਰ ਉਤੱੇ ਫ਼ਵਤਹ ਪ੍ਾਉਣੀ। ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਉਹ 

ਵਜਉ ਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਿੀ ਾਂ ਦਲੇਰੀ, ਵਹੰਮਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਾਂ। ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਉਹ ਵਜਉ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਿੀ ਾਂ ਿੀ 

ਜੀਿਾਾਂਗੇ ਵਜਿੇਂ ਿੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ 14:19 ਵਿੱਚ ਵਲਵਖਆ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ, ਹਰ ਵਦਨ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿੱਈਏ ਨਾਲ ਜੀਓ, 

ਭਾਿੇਂ ਤ਼ੁਿੀ ਾਂ ਿਾਰੇ ਿੰਘਰਸ਼ਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੀ ਉਠੇੱ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣਾ ਭਰੋਿਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਿੀ ਸ਼ਰਵਮੰਦੇ ਨਾ ਹੋਿ।ੋ ਤ਼ੁਹਾਡਾ 

ਆਤਵਮਕ ਵਪ੍ਤਾ ਹਣੋ ਦੇ ਨਾਤ,ੇ ਮੈਂ ਇਿ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ।  

 

ਿਾਡੇ ਜੀ ਉਠੇੱ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਕਰਪ੍ਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਿੀ ਾਂ ਿਦੀਪ੍ਕਤਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਿੂਤ ਿਣੀਏ! 

 

ਪ੍ਵਿੱਤਰ ਚਰਚ ਦੀ ਿੇਿਾ ਵਿੱਚ,  

 

ਮਿੀਹ ਵਿੱਚ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਵਪ੍ਤਾ, 

 

 

 

 

 

ਐਥਨੇਸ਼ੀਅਿ ਯੋਹਾਨ I ਮੈਟਰੋਪੋ੍ਲੀਟਨ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ਨੋਟ:ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਵਕ ਇਿ ਦਾ ਿਾਰੀਆਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਿਾਰੇ ਪ੍ੈਵਰਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਿਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ 

ਿਾਹਮਣੇ ਪ੍ਵੜ੍ਆ ਜਾਿੇ। 
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