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ਦਸਬਰ, 2018
ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤ:
"ਸਭ ਡਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ" ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ , ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਿਵਚ ਪ੍ਰਕਾਿ ਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ
ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵਚ ਬੌਬ ਜੋਨਸ III ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮ "ਪੁਰਾਣੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਨਬੀਆਂ " ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਬੀਬੀਐਫਆਈ ਦੇ
ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਿਬੱ ਲ ਮੋਨਰੋ ਨੇ ਿਕਹਾ , "ਹੈਮਰ ਇਕ ਆਧੁਿਨਕ ਿਦਨ ਦਾਨੀਏਲ ਹੈ." ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀਬੀਐਫ ਦੇ ਿਬ ਪ ਡਾ. ਜੌਨ
ਰੌਲੰਗਸਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਰਬਰਟ ਰੌਪਲਸ ਅਤੇ ਰਾਵਲਲਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇ ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ "ਇੱ ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ! ਇੱ ਕ ਦੂਰਦਰ ੀ! ਉਸ
ਦਾ ਜੀਵਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੱ ਕ ਫਰਕ ਿਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਡੌਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਿਕਹਾ

," 'ਸਭ ਡਰ ਦੇ

ਿਵਰੁੱ ਧ' ਹਰੇਕ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਹਾਇਮਰ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ... ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ
ਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਿਹੰ ਮਤ, ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤਰ। "
ਜਦ ਮ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਮ ਹੂਰ ਮਸੀਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਮੈਨੰ ੂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਇਹ ਿਕਵ ਹੋਇਆ । ਮ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ , "ਮ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਵ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ?" ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ੁਰੂ ਿਵਚ , ਮੈਨੰ ੂ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ, ਪਰਮੇ ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਕਿਵਤਾ,
“ ਮ ਮਸੀਹ ਰਾਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਕਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ"
(ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:13).

ਤਕਰੀਬਨ 61 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਮ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮ ਸੱ ਚ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਮੈਨੰ ੂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸਾਨੀਆਂ ਦਾ
ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਪਰ ਮ ਹਰ ਲੜਾਈ ਿਜੱ ਤ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਸੀਹ
ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮ ਾਨਦਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਿਰਤ ਕੀਤਾ. ਮ
ਹਰ ਲੜਾਈ ਿਜੱ ਤ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਸੀ।
ਇਹ "ਵੱ ਡੇ" ਯੁੱ ਧਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ , ਿਜਸ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਧਰਮ- ਾਸਤਰ
ਿਵਚ ਝੂਠੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆਵਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ , ਜੋ ਿਕ ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਿਵਗੜ ਗਏ ਸਨ ਮ ਇਹ ਲੜਾਈ ਿਜੱ ਤ ਲਈ ਿਕਉਂਿਕ ਮ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਾਂ. ਿਫਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਘਣਾਉਣੀ ਿਫ਼ਲਮ , "ਦ ਡਸਟ ਟਿਰਪਟੇ ਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਟ" ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜਾਈ
ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਿਫ਼ਲਮ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮ ਇਹ ਲੜਾਈ ਿਜੱ ਤ ਲਈ ਿਕਉਂਿਕ

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਚਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ,
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਾਂ. ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ "ਜਾਅਲੀ" ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਰੋਧੀ ਵਜ ਿਨੰਦਾ
ਕੀਤੀ । ਮ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਿਜੱ ਤ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੋ

ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤ

ਿਸਵਾਇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹ ਕੀਤਾ । ਿਫਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸ । ਰੈਵ. ਜੌਹਨ ਸਮੂਏਲ ਕੈਗਨ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕ, ਨੇ ਿਕਹਾ,
"ਡਾ. ਿਹਮਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਦੋ ਕਲੀਿਨਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਲ-ਆਫ ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੀ

ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਉਦ ਤਕ ਨਹ ਰੁਿਕਆ ਜਦ ਤਕ ਦੋਨ ਕਲੀਿਨਕਸ ਹਮੇ ਾ ਲਈ ਬੰ ਦ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ. "ਮ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ
ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸ ਇਹ ਲੜਾਈ ਿਜੱ ਤ ਲਈ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਸੀ । ਿਫਰ ਸਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ. ਇਕ ਦੁ ਟ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 320 ਸਦੱ ਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਿਲਆ ਅਤੇ ਅਸ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ
ਿਗਰਜਾਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੋਹ ਬੈਠੀ ਅਸ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜੱ ਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ "ਮ ਮਸੀਹ ਰਾਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੰ ੂ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।" ਜਦ ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਿਵਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਹੀ
ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ. ਿਫਰ ਮ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮ ਹਮੇ ਾ ਿਜੱ ਤਦਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ "ਮ ਮਸੀਹ ਰਾਹ ਜੋ ਕੁਝ
ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਕਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।"
ਇਸ ਸਮ, ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੂਜੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਮਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਿ

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਨਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰ ਮ ਹੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜੱ ਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ. ਿਕਉਂ?

ਿਕਉਂਿਕ "ਮ ਮਸੀਹ ਰਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਬਲ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ।" ਇਸੇ ਕਰਕੇ! ਇਸ ਲਈ ਅਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ
ਇੰ ਜੀਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਜੱ ਤੀ ਹੈ। ਅੱ ਜ 1.5 ਿਮਲੀਅਨ ਲੋ ਕ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 40 ਭਾ ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 221 ਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇ ਾਂ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ - ਿਕਉਂਿਕ "ਮ ਮਸੀਹ ਰਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਕਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ।"
ਰੇਵ. ਜੌਹਨ ਕੈਗਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਡਾ. ਹੈਮਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਤਜਰਬੇ ਤ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਇਕ ਪੱ ਕੀ ਨ ਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਠੋਸ ਰਾਕ - ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ। "
ਮੇਰੇ ਪੁੱ ਤਰ ਰੌਬਰਟ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ
ਨਹ ਸੋਚਦਾ. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ । "ਮ ਹਰ ਇੱ ਕ ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮ ਇਕੋ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ
ਲਿੜਆ ਹਾਂ -" ਮ ਮਸੀਹ ਰਾਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੰ ੂ ਤਾਕਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. "ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਰਚ ਹੈ
। ਇਸ ਲਈ, ਜਦ ਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ.
ਕੇਵਲ ਦੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ।
ਮੇਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ, ਡਾ. ਿਕ੍ਰਸਟੋਫਰ ਐਲ. ਕੈਗਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਡਾ. ਹਾਇਮਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਠੋਕਰ
ਖਾਧੀ, ਟੁੱ ਟੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਣ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱ ਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
"ਡਾ. ਈਡੀ ਪੂਰਵਾਨਤੋ ਨੇ ਿਕਹਾ," ਜਦ ਰੱ ਬ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹ ਸਕਦਾ । "
ਡਾ. ਰਾਬਰਟ ਐਲ. ਸੁਮਨਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਮ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ੰ ਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸੱ ਚਾਈ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁ ਕਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਹੋਣ. ਰਾਬਰਟ ਲੇ ਸਲੀ ਹਾਇਮਰਸ, ਜੂਨੀਅਰ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਈਸਾਈ ਹੈ । "
ਡਾ. ਕੇਟ ਿਫਲਪੋਟ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਡਾ. ਹਾਇਮਰ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ,
ਇੱ ਕ ਸੱ ਚਾ 'ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ.' ਉਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਹਮੇ ਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । "
ਡਾ. ਨੀਲ ਵੀਵਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਡਾ. ਹਾਇਮਰ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਦੋ ੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ । "
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ਡਾ. ਿਫਲ ਗੋਬਲੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, ...... ਇਸ ਮਹਾਨ ਚੈਮਪਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਿਵ ਵਾਸ ਦੀ ਚੰ ਗੀ
ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ।
ਡਾ. ਿਕ੍ਰਸਟੋਫਰ ਐਲ ਕੈਗਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਡਾ. ਆਰ. ਐਲ. ਹੈਮਰਸ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੱ ਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੇ
ਿਵਰੁੱ ਧ ਅਸੰ ਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ! ਮ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਮ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । "
ਤੁਸ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕਥਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ, "ਅਗੇ ਫਾਰਸਟ ਅਸਟ ਫੇਅਰਸ", ਕੇਵਲ $ 10.00 ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਂ ਲਸ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ 90015 । ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਿਕੰ ਗ 'ਤੇ
ਪੀ.ਓ. ਿਵਖੇ ਡਾ. ਸੀ. ਐਲ. ਕੈਗਨ ਨੂੰ ਿਲੱਖੋ ਬਾਕਸ 15308, ਲਾਸ ਏਜ
"ਿਕ੍ਰਸਿਮਸ ਲਾਈਟਰ"

ਬਦ ਿਲਖਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸ $ 10.00 ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ । $ 10.00 ਭੇਜੋ ਅਤੇ

ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ !
ਮ ਿਕ੍ਰਸਿਮਸ ਦੇ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਖਿ

ਲਈ ਖੁਦਾ ਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵ ਸਾਲ ਿਵਚ ਵੀ

ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ! ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੀਏ !
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ,

ਆਰ. ਐਲ ਹਾਇਮਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਰ.,
ਡਾ. ਹਾਇਮਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਇਲੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਰਾਬਰਟ
ਨਾਲ,ਰਾਬਰਟ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਜਨ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱ ਚੀਆਂ,

ਡੀ.ਿਮਨ ਡੀ, ਟੀ. ਐਚ ਡੀ, ਿਲਟ ਡੀ
ਿਫਲਪੀਆਂ 4:13

ਹੰ ਨਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ।

ਹਾਇਮਰਜ਼ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਹਾਇਮਰਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ,

ਡਾ. ਹਾਇਮਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਇਲੇ ਨਾ ਐਲ ਟਾਉਨ,

ਅੰ ਕਲ ਫਰਾਂਿਸਸਕੇ ਕਾਸਟਰੇ, ਕਾਰੇਲੀਨਾ,ਬਰੀਆਨਾ,

ਿਜਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰ ਮਾਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਬਾਇਬਲ ਿਸਖਾ

ਅਤੇ ਬਾਇਬਲ ਸੰ ਦੇਸ਼ਵਾਹਕ,

ਗਾਉਣ,ਏਰਿਵਨ, ਕੂਲੱਰ ਅਤੇ ਅੰ ਟੀਵੱ ਨ, ਸੰ ਮੇਲਨ
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