The Baptist Tabernacle of Los Angeles
1329 South Hope Street, L.A. Civic Center

Dr. R. L. Hymers, Jr.
Founding Pastor

Mailing Address:
P. O. Box 15308
Los Angeles, CA 90015

Dr. Christopher L. Cagan
Pastor

Phone: (213) 744-9999
E-mail: rlhymersjr@sbcglobal.net
www.sermonsfortheworld.com
www.baptisttabernacle.com

ਦਸੰ ਬਰ, 2019
ਿਪਆਰੇ ਦੋਸਤ:
ਮ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕ੍ਰਸਿਮਸ ਦਾ ਇੱ ਕ ਖੁ ਖਬਰੀ ਪੱ ਤਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

। ਪਰ, ਸੱ ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ , ਮ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਅਸ ਇੱ ਕ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਿਭਆਨਕ ਚਰਚ ਦੇ ਫੁੱ ਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ।
ਇਹ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਤ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਿਡਕਨ ਨੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ
ਗੁਪਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਕ
ਹੋਰ ਚਰਚ ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ । ਜਦ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ
ਚਿਲਆ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਫੁੱ ਟ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਉਦ ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇੱ ਕ ਿਨਰਾ ਡੀਕਨ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇੱ ਕ "ਮੁੱ ਕੇ-ਲੜਾਈ" ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿ
ਜਦ ਮ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ

ਕੀਤੀ ।

, ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚ ਛੱ ਡ ਿਗਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਮਗਰ ਆ ਗਏ

।

ਡੀਕਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅ ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱ ਖੀਆਂ । ਇਕ “ਫੁੱ ਟ ਪਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ” ਨੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੰ ੂ ਬਲੈ ਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ

ਕੀਤੀ , ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਵੀ ਾਮਲ ਸੀ। ਡੀਕਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ

ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ।

ਇਸ ਸਮ, ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਕਨ ਖੁੱ ਲ੍ਹ ਕੇ ਿਕਿਰਆ ੀਲ ਹੋ ਿਗਆ । ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣਾ ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਿਕਉਂਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਕਨ ਕਈ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮੁਖੀ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਿਦੰ ਦੇ ਸਨ

ਸਾਡੇ ਅੱ ਧੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਗਆ ।

। ਜਦ ਵੰ ਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ , ਉਹ

ਇਸ ਸਮ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਚ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ ਸੀ । ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ

ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤ ਫੁੱ ਟ ਤ ਬਚ ਗਏ । 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰ ਗਤ ਤੋੜ ਿਦੱ ਤੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਚ ਛੱ ਡ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵ-ਖੁ ਖਬਰੀ ਚਰਚਾਂ ਿਵਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਵਰਡ-ਫਾਰ-ਵਰਡ ਸਰਮਾਂ ਦੇ ਆਦੇ ਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ
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ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਮ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਨੱਜੀ ਦੋਸਤ ਮੰ ਨਦਾ ਸੀ । 23
ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਮ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਿਕ੍ਰਸਟੋਫਰ ਕੈਗਨ ਨਵਾਂ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਿਗਆ । ਮੈਨੰ ੂ ਪਾਸਟਰ

ਐਮੇਿਰਟਸ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮ ਮੀਿਟੰ ਗਾਂ ਿਵਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ । 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਡਾ ਕੈਗਨ ਨੇ ਮੇਰੀ
ਿਰਟਾਇਰਮਟ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵਜ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਡਾ ਕੈਗਨ ਸਭ ਤ ਮਹਾਨ ਈਸਾਈ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਮ
ਕਦੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਵੁਰਮਬ੍ਰਾਂਡ ਤ ਇਲਾਵਾ । ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤ ਿਬਨਾਂ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ।
ਪਰ ਚੰ ਗੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਿਵੱ ਚ 41 ਵ ਭਾ ਾ ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਂ ਰਾਇਡ ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਈ । ਉਸ ਸਮ ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ
ਉਸੇ ਿਦਨ (26 ਜਨਵਰੀ) ਸਾਡੀ “ਐਪ” ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਡ
ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋ ਕ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਮ ਨਰੀ, ਇੱ ਕ ਿਮੱ ਤਰ, ਧੰ ਨਵਾਦ, "ਐਪ" ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਿਫਰ ਸਾਡੀ 42 ਵ ਭਾ ਾ

ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ - ਅਫਰੀਕਾ ਿਵਚ ਮਾਲਾਵੀ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਭਾ ਾ. 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਡਾ

ਕੈਗਨ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪਾਸਟਰ ਐਮਰੀਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਇਹ ਕਿਹਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ , ਮ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਾਨੀ ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਸੀ । ਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ - ਜੋ ਇਸ
ਸਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ। 27 ਫਰਵਰੀ ਤ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੱ ਕ ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਧੂ ਛੁੱ ਟੀ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਲੈ ਗਈ । 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮ ਐਤਵਾਰ

ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਨੀਵਾਰ

ਾਮ ਨੂੰ ਉਪਦੇ

ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਪਸ

ਆਇਆ ।
ਉਦ ਤ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਸੀ । 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ 78 ਵਾਂ ਜਨਮਿਦਨ ਪੁਰਾਣੀ
ਇਮਾਰਤ ਿਵਖੇ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ । 7 ਮਈ ਨੂੰ ਮ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਿਵਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੇਲੇ ਦਾ ਸਮੂਹ

ੁਰੂ

ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ “ਇਵਲੀਕਲ ਐਕਪਲੋ ਸ਼ਨ” ਦੀ ਵਰਤ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 22 ਮਈ ਤ 29 ਮਈ ਤੱ ਕ, ਡਾ
ਕੈਗਨ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਿਸਸਕੋ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਚੀਨੀ ਬੈਪਿਟਸਟ ਚਰਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੰ ਗੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਗਏ। ਅਸ ਮਾਈਕ ਅਤੇ ਮੋਨਾ ਰੀਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਜੋ ਮ ਮਾਿਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਿਵੱ ਚ
ਅਰੰ ਭ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮਾਈਕ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਬਹੁਤ ਉਤ ਾਹ ਿਦੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸਦੀ 50 ਵ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਿਵਚ ਭਾ ਣ
ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ । ਦੂਸਰੇ ਇੰ ਨੇ ਿਦਆਲੂ ਨਹ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਫੁੱ ਟ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਦੋ ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਿਜਸ ਨਾਲ
ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱ ਖ ਹੋਇਆ ।
28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸ ਡਾ. ਕੈਗਨ ਦੇ 66 ਵ ਜਨਮਿਦਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਿਵਖੇ ਇਕ ਵੱ ਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱ ਖੀ । ਉਸ ਸਮ
ਂ ਲਸ ਦਾ ਚੀਨੀ
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਸੈਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਵੈਲੀ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਨਵ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, “ਗ੍ਰੇਟਰ ਲਾਸ ਏਜ
ਬੈਪਿਟਸਟ ਟੇਬਰਨੇਕਲ।” ਅਸ ਉਥੇ ਇਕ ਨਵ ਇਮਾਰਤ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਕਰੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਮ

੍ਰੀਮਤੀ ਹਾਈਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਓਸੀਨਸਾਈਡ ਿਵਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਛੁੱ ਟੀ ਲਈ ਿਲਆ । ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ,

ਇਿਲਆਨਾ, ਿਬਨਾਂ ੱ ਕ ਪੂਰੀ ਿਵਆਪਕ ਿਵ ਵ ਦੀ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਰਾਬਰਟ ਲੈ ਸਲੀ ਅਤੇ ਮ
ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੇਿਜਆ । 17 ਨਵੰ ਬਰ ਨੂੰ ਮ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ

ਾਮ ਨੂੰ ਉਪਦੇ ਾਂ ਦੀ ਇਕ

ਲੜੀ ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦ ਮ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ ਲਈ ਦੋਵ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ । ਡਾ. ਕੈਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਦੋ ਜਵਾਨ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਨੀ
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਵਰਡ-ਫਾਰ-ਵਰਡ ਸਰਮਾਂ ਦੇ ਆਦੇ ਾਂ ਨੂੰ ਪੇ

ਕਰਦੀ ਹੈ
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ਂ ਲਸ ਿਵੱ ਚ ਵੇਚ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਨ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਡੀ ਿਗਰਜਾ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ । ਡਾ. ਕੈਗਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਾਸ ਏਜ
ਗੈਬਰੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਘਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਅਸ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਵ
ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ।
ਚਰਚ ਦਾ ਫੁੱ ਟ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੰ ੂ ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ, ਿਸਟੀ ਆਫ ਹੋਪ ਿਵਖੇ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ
ਮੇਰਾ ਕਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਕੈਗਨ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮ ਆਪਣੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਜ਼ਮਾਇ ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਥਕਸਿਗਿਵੰ ਗ ਮਨਾਇਆ. ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਇਕੱ ਠੇ ਇੱ ਕ ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀ!
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਿਜਵ ਅਸ ਚੀਨੀ ਚਰਚ ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!
ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ!

ਆਰ ਐਲ ਐਲ ਹੈਮਰਜ਼, ਜੂਨੀਅਰ,
ਡੀ. ਿਮੰ ਨੀ., ਥ੍ਰੀਡੀ, ਿਲੱਟ ਡੀ.
ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆਂ 4:13
ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ । ਖੱ ਬੇ ਤ ਸੱ ਜੇ,
ਵੇਸਲੇ , ਲੈ ਸਲੀ ਬੇਬੀ ਹੈਨਹ, ਮ, ਇਲਯਾਨਾ ਨਾਲ
ਬੱ ਚੇ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇ ਸਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਜਨ, ਇਿਲਆਨਾ
ਦੀ ਮਾਂਿਲੰਡਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਰਿਵਨ ਕੁਇਲਰ ।

“ਮ ਬੇਹੋ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ,ਜਦ ਤੱ ਕ ਮ ਿਵ ਵਾਸ ਨਹ ਕਰਦਾ ਿਕ ਮ
ਜੀਉਂਦੇ ਦੇ

ਿਵੱ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ । ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ

ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ: ਹਸਲਾ ਰੱ ਖੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰੇਗਾ: ਉਡੀਕੋ,ਮ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹਾਂ,

ਪ੍ਰਭੂਤੇ" (ਜ਼ਬੂਰਾਂਦੀਪੋਥੀ

27:13-14)।

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਵਰਡ-ਫਾਰ-ਵਰਡ ਸਰਮਾਂ ਦੇ ਆਦੇ ਾਂ ਨੂੰ ਪੇ

ਕਰਦੀ ਹੈ
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