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 ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤ:  
 

2020 ਿਵਚ ਅਸ  ਿਕੰਨ ੈਤਾਨੀ ਗੜਬੜ ਿਵਚ ਰਹੇ ਹ ! ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਨੰੂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ! ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 

ਮਾਿਰਆ! ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨ ਸਾਡ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਜੰਗਲ  ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ! ਲੋਕ ਕਿਮ ਿਨਸਟ  ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਹੋ 

ਗਏ, ਸਾਡ ੇ ਿਹਰ  ਨੰੂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਸਨ! ਮ ਖ਼ੁਦ ਪਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦਾ! “ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਨਹਚਾ ਤ ਮੱੁਕ ਗਏ ਅਤੇ 

ਉਨ  ਲੋਕ  ਨੰੂ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁ ਟ ਦੂਤ  ਦੇ ਉਪਦੇ  ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ;ੇ ਪਖੰਡ ਿਵੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ; ਉਨ  ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੰੂ 

ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹੈ” (1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ 4: 1, 2)! ਇੱਥ ਤਕ ਿਕ ਪੋਪ ਨ ਸਮਿਲੰਗੀ ਯੂਨੀਅਨ  ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਿਦੱਤਾ! 

ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਿਵਸਫੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ; ਿਯਸੂ ਨ ਿਕਹਾ,  
 

“ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆ ਂ ਿਵੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤ ੇ ਕੌਮ  ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ, 

ਪੇ ਾਨੀ ਨਾਲ; ਸਮੁੰ ਦਰ ਅਤੇ ਲਿਹਰ  ਗਰਜ ਰਹੀਆ ਂਹਨ; ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਿਦਲ ਉਨ  ਨੰੂ ਡਰ ਅਤੇ ਉਨ  

ਚੀਜ਼  ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ ੋਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਿਕ ਿਕ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਤੀਆ ਂ

ਿਹਲਾਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਬੱਦਲ 

ਿਵੱਚ ਆ ਿਦਆਂ ਵੇਖਣਗੇ. ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ  ਹੋਣੀਆ ਂ ੁਰੂ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਦ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ

ਿਸਰ ਚਾ ਕਰ.ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੜ ੇਹੈ” (ਲੂਕਾ 21:25-28).   

 

“ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਿਪਆ,ਂ ਭਰਾਵ , ਿਰ ਤੇਦਾਰ , ਅਤੇ ਿਮੱਤਰ  ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫ਼ੜਵਾਏ ਜਾਣਗ;ੇ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।” (ਲੂਕਾ 21:16).  

 

ਅਸ  ਇਨ  ਹਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹ  ਅਤੇ ਇਹ ਨਹ  ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿਕ ਅਸ  ਇਸ ਸਮ ਬਾਈਬਲ ਦੀ 

ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨ  ਿਵਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹ ? 

“ਪਰ ਇਹ ਿਕਸਮਸ ਦਾ ਸਮ  ਹੈ ,” ਤੁਸ  ਕਿਹੰਦੇ ਹ!ੋ 1941 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਿਵੱਚ ਚਰਿਚਲ ਇੰਗਲਡ ਤ ਸੀ 

ਿਕ ਿਕ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱ ਿਟਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਹਟਲਰ ਲੰਡਨ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱ ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਚਰਿਚਲ ਵਾਈਟ ਹਾ Houseਸ ਿਵੱਚ ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਫਕਿਲਨ ਡੀ. ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦ ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਨ  

 

ਤੁਸ  ਸਾਡੇ ਬਦ  ਲਈ ਬਦ  ਦੇ ਉਪਦੇ  ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜ ਭਾ ਾਵ  ਿਵੱਚ 

 ਏ ਟੀ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.    

                 
 

  
 



 

 

ਰਾ ਟਰੀ ਿਕਸਮਸ ਦੇ ਰੱੁਖ ਨੰੂ ਜਗਾਇਆ, ਚਰਿਚਲ ਨ ਿਕਹਾ, “ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖੇਡ  ਦੀ 

ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਿਦਓ.” 

ਪਰ ਹੁਣ ਤਸੁ  ਅਤੇ ਮ “ਬੱਚੇ” ਨਹ  ਹ ! ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ  ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਇਕੋ ਇਕ ਆਸ 

ਬੈਥਲਹੈਮ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਿਵਚ ਪਈ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹ  ਹੈ, ਪਰ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ 

ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦਸੂਰੇ ਆਉਣ ਤੇ! 

ਬਹੁਤ ਪਿਹਲ , 1950 ਦ ੇਦਹਾਕੇ ਿਵਚ, ਪਰਮੇ ੁਰ ਨ ਮੈਨੰੂ ਇਕ ਆਇਤ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨ ਧਰਮ-ਿਤਆਗ ਦੇ 

ਇਨ  ਿਦਨ  ਿਵਚ ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਵਜ ਮੇਰੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ.   
 

“ਮ ਮਸੀਹ ਦ ੇਰਾਹ  ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਤਾਕਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ” (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 

4:13).  
 

2 ਫਰਵਰੀ ਨੰੂ ਅਸ  ਸਵੇਰੇ ਅਤ ੇ ਾਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ  ਿਵੱਚ ਚੀਨੀ ਨਵ  ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ. 

ਮਾਰਚ 1 ਹੋਪ ਸਟੀਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਸੀ. ਬਾਕੀ ਸਾਲ (2020) ਲਈ 

ਅਸ  ਦੋ ਘਰ  ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ. ਹਰ ਹਫਤੇ ਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਇਕ ਸਬਕ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹ , ਜੋ 

ਦੋ ਘਰ  ਿਵਚ ਖੇਿਡਆ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤ ਬਾਅਦ ਅਸ  ਿਡਨਰ ਕੀਤਾ. 

ਮੇਰਾ 79 ਵ  ਜਨਮਿਦਨ ਈਸਟਰ ਐਤਵਾਰ, ਅਪੈਲ 12 ਨੰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸ  16 ਅਪੈਲ ਨੰੂ ੀਮਤੀ ਹਾਇਮਰਜ਼ 

ਦਾ ਜਨਮਿਦਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਮ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ , “ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨ ਨਕਿਦਲਤਾ ਨਾਲ ਪਦਰ ਨ ਕੀਤਾ 

ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸ  ਉਨ  ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ” (ਕਹਾਉਤ  31: 29)। 

 27 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਚਰਚ ਨ ਸਾਡੀ 38 ਵ  ਵਰੇਗੰ. ਮਨਾਈ. ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਤ ਮ ਹੇਠਲੀ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ 

ਜੂਝ ਿਰਹਾ ਹ , ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਿਗਆ. ਇਹ ਕਸਰ ਦੀ ਤੀਬਰ 

ਰੇਡੀਏ ਨ ਸੀ ਿਜਸ ਨ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਤੰਤੂ ਨੰੂ ਨ ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਕੌਨਜ਼ ਰੋਗ ਵਰਗਾ ਹੈ.   

ਿਫਰ ਵੀ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਿਵਚ, ਰੱਬ ਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ! ਅਸ  ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

www.sermonsfortheworld.com 'ਤੇ ਆਇਤ-ਕੇ-ਆਇਤ ਬਾਈਬਲ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਉਪਦੇ  ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਹੋਰ 

ਭਾ ਾਵ  ਾਮਲ ਕੀਤੀਆ.ਂ ਅਸ  ਖਸੋ ਿਚਨ, ਿਮਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾ ਾ ਨੰੂ ਸਾਡੀ 43 ਵ  ਭਾ ਾ ਵਜ 

ਾਮਲ ਕੀਤਾ. ਅਸ  ਆਪਣੀ 44 ਵ  ਭਾ ਾ ਵਜ ਮਿਲਆਲਮ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾ ਾ, ਨੰੂ ਵੀ ਾਮਲ ਕੀਤਾ. ਅਤੇ 

ਿਫਰ ਅਸ  ੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਭਾ ਾ ਿਸੰਹਾਲਾ ਨੰੂ ਸਾਡੀ 45 ਵ  ਭਾ ਾ ਵਜ ਾਮਲ ਕੀਤਾ. 

ਮੈਨੰੂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਚਾਰਕ  ਦੁਆਰਾ ਾਨਦਾਰ ਈਮੇਲ ਪਾਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 

ਿਕ ਉਨ  ਪਾਠ  ਅਤੇ ਉਪਦੇ  ਨ ਉਨ  ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ. 

7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ  ਐਸਕਰੋ ਨ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਹੋਪ ਸਟੀਟ ਤੇ ਖੋਿਲਆ, ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਰੌਬਰਟ ਦ ੇਕੰਮ ਦਾ 

ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. 
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13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਸਮੱੁਚੇ ਚਰਚ ਨ ਿਰਵਰਸਾਈਡ ਨ ਨਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਵਖੇ ਆਯੋਿਜਤ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ 

ਯੂਜੀਨ ਗੇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਮਨਾਇਆ. ਡਾ. ਕੈਗਨ ਨ ੀ ਗਰੇਸ ਨੰੂ 91 ਸਾਲ  ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤ ਕੁਝ ਘੰਟ ੇ

ਪਿਹਲ  ਿਯਸੂ ਤੇ ਿਵ ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਸੀ ਗਰੇਸ ਟਮੋ ਜ਼ੀਆ ਦਾ ਮਤਰੇਆ ਿਪਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ 

ਚਰਚ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਜਵਾਨ ਮਬਰ ਸੀ. ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂ ਬਾਅਦ, ਡਾ. ਕੈਗਨ ਨ ੀ ਗਰੇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਫੀ ਨੰੂ 

ਖੁ ਖਬਰੀ ਦੀ ਖੁ ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ. ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਿਵਚ 

ਸਾਡੀ ਨਵ  ਜਗਾ ਤੇ ਅਸ  ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਦੇ ਹ  ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਸੀਮਤੀ ਹਾਇਮਰਜ਼ ਨ ੀਮਾਨ ਗੇਸ 

ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਿਰਵਰਸਾਈਡ ਚਲਾਇਆ। ਿਫਰ ਉਸਨ ਮੈਨੰੂ ਆਕਸਨਾਰਡ ਲੈ 

ਜਾਇਆ, ਿਜੱਥੇ ਅਸ  ਕੁਝ ਿਦਨ ਬੀਚ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਿਬਤਾਏ.  

22 ਨਵੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਾਹਬਬਰਾ ਿਵਖੇ ਡਾ. ਕੈਗਨ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਥਕਸਿਗਿਵੰਗ ਦਾਅਵਤ 

ਹੋਵੇਗੀ।.   

ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ , ਪਾਠ ਅਤ ੇਉਪਦੇ  ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ , ਅਤੇ ਡਾ ਕੈਗਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਰਹਾ 

ਹ . ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਿਵੱਚ, ਮ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ 81 ਵ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵ ਗਾ. ਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹ  ਰੱਖ 

ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਨਮੋਲ ਪਤਨੀ, ਇਿਲਆਨਾ - ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਲਈ ਨਹ  ਸੀ ਿਜਸ ਤ ਮੈਨੰੂ ਤਾਕਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ. 
 

“ਮ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ  ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਤਾਕਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ” (ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ ਂ

4:13).  
 

ਇਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ! ਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਿਕਸਟੋਫਰ ਐਲ ਕੈਗਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਾ: 
 

ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ  ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਤੀ ਨਹ  ਿਮਲੀ ਸੀ. ਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਅ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਮ 

ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਨਹ  ਸੋਿਚਆ ਜ  ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ. ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ. 

ਮ ਦੌੜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਤ ਲੁਕਾ ਿਰਹਾ ਸੀ. ਮ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਏ ਪਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤ ੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਿਲਆ, ਪਰ ਮ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਸੀ. 

ਿਫਰ ਮ ਕੁਝ ਈਸਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਨ. ਮ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ੁਰੂ ਕੀਤਾ. 

ਪਰ ਮ ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣੇ .ਗ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ. ਇਕ ਰਾਤ ਮ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਇਕ 

ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਿਗਆ. ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨ ਮੈਨੰੂ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ  ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਮ ਕਦੇ 

ਨਹ  ਸੁਣੀਆ ਂ- ਿਕ ਰੱਬ ਮੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ. 

ਉਸ ਨ ਮੈਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਕਵ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ. ਉਸ ਰਾਤ ਮ ਿਯਸੂ ਤੇ 

ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ. ਉਸਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤ ੇਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ। 

 

 

ਤੁਸ  ਸਾਡ ੇ ਬਦ  ਲਈ ਬਦ  ਦ ੇਉਪਦੇ  ਅਤ ੇਪਾਠ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜ ਭਾ ਾਵ  ਿਵੱਚ 

 ਏ ਟੀ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.    

 
 

 



 

 

 

ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਤੀ ਿਮਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ. ਿਯਸੂ ਨ ਮੈਨੰੂ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ 

ਕੀਤਾ. ਉਸਨ ਮੈਨੰੂ ਉਮੀਦ ਅਤ ੇਖੁ ੀ ਿਦੱਤੀ. ਮ ਹੋਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹ  ਹ . ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਮ 

ਅੱਜ ਰਾਤ ਮਰ ਿਗਆ, ਤ  ਮ ਸਵਰਗ ਿਵਚ ਪਮੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹ ਗਾ, ਿਕ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨ ਮੈਨੰੂ 

ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!   

 

ਮ ਿਯਸੂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁ  ਹ ! ਮ ਉਸਦੀ ਕਤੀ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਅਤੇ ਡਾ. ਕੈਗਨ, 

ਇਿਲਆਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜੌਨ ਵੇਸਲੀ ਤ ਿਬਨ  ਇਹ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਬਸੰਤ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਫਲੇਬਟੋੀਮੀ 

ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਵਿ ਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰੇਗਾ. 

ਿਯਸੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਦਵੇੇ! ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਟ ਿਫਲਪੋਟ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਰਥਨਾ 

ਕਰੋ, ਿਜਵ ਿਕ ਅਸ  ਿਯਸੂ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਟ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਸੰਪਾਿਦਤ ਕਰਦੇ ਹ ! ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡ ੇਲਈ 

ਪਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਜਵ ਅਸ  ਸੈਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਿਵਚ ਨਵ  ਚੀਨੀ ਬਪੈਿਟਸਟ ਚਰਚ ਲ ਚ ਕਰਦੇ ਹ .  
 

 

 
 

ਡਾ. ਹਾਇਮਰਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਇਿਲਆਨਾ, ਉਸਦ ੇ ਬੇਟੇ     

ਰਾਬਰਟ, ਰਾਬਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਜੀਨ, ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ 

ਦੀਆ ਂਦੋ ਬੇਬੀ ਕੁੜੀਆ,ਂ ਹੰਨਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ.  ਮ ਪਾਰਥਨਾ 

ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ  ਿਕ ਉਨ  ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ      
 
 
 
 

       ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ਰੇਵਰੇਅਰ ਆਰ ਐਲ ਹਾਈਮਰਜ਼, ਜੂਨੀਅਰ, 

 D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D. 
      ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ ਂ4:13 

 

“ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱ ਖ ਸਮਝ ਦੇ ਰਾਹ ਤ 

ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ 

ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ” (ਕਹਾਉਤ  21:16). 
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