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            िदस बर, २०१६  
 
िप्रय िमत्र  
 

यो वषर् हाम्रो चचर्को मखु्य घटना परमे वरले पठाउनभुएको जागिृत िथयो, जुन उहाँले परुानो समयमा 
ज तो गरी पठाउनभुयो। मेरो पिरवार र म मेिक्सकोको केनकुनमा िबदा मनाउन गएका िथय । यहाँ मलेै एक 
िदन घाम तापेर अिन  होटेलको कोठामा कट या डको उ तरी समदु्र िकनारदेिख पर आइ स अफ िलिवसमा सन ्
१९४९ र १९५३ को बीचमा भएको जागिृत स ब धी पु तक पढेर िबताएँ। यो प दा मेरो आ न ैप्राण जागतृ भयो। 
मलेै हाम्रो चचर्मा पिन परमे वरले य त ैजागिृत पठाऊन ्भनी िदलो यानले प्राथर्ना गनर् थाल। यहाँबाट 
फिकर् एपिछ मलेै तीन िदनस म प्रचार गर, अिन धेरै जना जवानह ले उद्धार पाए भनी आशा गछ । तर पिछबाट 
ग्री मकालमा अचानक एउटा ठूलो जागिृत आयो। यो िवहीबार २७ अग तको साँझ िथयो। मलेै हाम्रा जवानह लाई 
यशयैा ६४:१-३ क ठ गन आग्रह गरेको िथएँ। तीन जना जवानले यो मखु त भने। अचानक एक जना जवान 
जु क्क उ यो र 'म हराएको छु' भ दै करायो। उसले सकु्सकुाउँदै र ँ दै घुडँा टेक्यो। यहाँको वातावरण न ै
बदिलयो, यो रात यहाँ कुन ैभावना मक कुरा भइरहेको िथएन, भजन पिन गाइएको िथएन। जनवरी र अग तका 
ती थोरै सेवाह मा परमे वर ओलर आउनभुयो अिन २२ जना जवानले उद्धार पाए, अिन १४ जना िव वासी फेिर 
जागतृ भए अिन पिवत्र आ माले भिरए। मलेै अ  शहरह मा तीन ओटा शिक्तशाली जागिृतह  देखेको िथएँ, अित 
शिक्तशाली, असाधारण अिन य तो आज अ  कत ैभएको मलाई थाहा छैन। तर यो जागिृत परमे वरले ४२ 
वषर्मा हाम्रो चचर्मा पठाउनभुएको पिहलो जागिृत िथयो। ती वषर्भिर हामीले परमे वरको आ मा ख याइओस ्भनी 
प्राथर्ना गिररहेका िथय  अिन उहाँले हाम्रो प्राथर्नाको उ तर िदनभुयो। तर ती केही रातमा ३६ जना यिक्तले 
आ नो पाप वीकार गरे, अिन तीम ये २२ जनाले उद्धार पाए, अिन अ  १४ जना फेिर जागतृ भए, अिन 
िव वासबाट पिछ हटेको अव थाबाट फेिर िव वासमा फिकर् ए। मलेै बार बार यशयैा ६४:१-३ बाट प्रचार गदार् य तो 
भएको िथयो, र हरेक रात मािनसह ले जागिृत िवषयको यो भजन घरीघरी गाइरहे,'हे उद्धारकतार्, मेरो दशर्न 
भनुर्होस,् प्राथर्ना गछुर् , मात्र येशलूाई आज देख्न पाउँ ; मलाई भ याङबाट लग्न ुभए पिन, तपाईंको नओइलाउने 
मिहमाले घेछर् मलाई। हे उद्धारकतार् ई वरीय, मेरो दशर्न भनुर्होस,् तपाईंको मिहमाले मेरो आ मा नच कु जेल। मेरा 
सब ैदशर्न भनुर्होस,् िक देखून ्सबले तपाईंको मिहिमत प झ केको ममा'('िफल माई िभजन' एिभस बी. 
िक्रि चयनसेन-१८९५-१९८५- वारा रिचत)। यो जागिृतको बेला केही पटक शतैान गजर्ने िसहंझ भएर आयो, अिन 
परमे वरका आ मा फकर आउनभुयो र मािनसह लाई ख्री टितर िखँ नभुयो। ती केही िदन हामीले िजउँदो 
ख्रीि टयमतको अनभुव गर्य , अिन यहाँ उपि थित हुनेह ले बाँचु जेल यो अनभुव भु नेछैनन।् यी सबकैो 
माझमा दइु जना जवानले प्रचार गनर्का िनि त आ नो जीवन अपर्ण गरे। ितनीह म ये एक जना हाम्रा िचिनयाँ 
भाषाको अनवुादकका सपुतु्र नोआ सङ, र अक चािहँ डा. केगनका २३ वष सपुतु्र जोन शमएूल केगन हन।् जोन  न।् जोन  ु
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शमूएल केगनले लसए जलसको केल टेटबाट भखर्रै अपरािधक याय िवषयमा ना तकको प्रमाण-पत्र प्रा त 
गरेका छन।् यी दवुै जवानह  अित उ कृ ट प्रचारकह  हुन।् जोनले पिहलोचोिट ितनको स देश प्रचार गदार् य तो 
लाग् यो मान  ितनले बीस वषर्देिख प्रचार गद आएका छन।् अिन नोआले िवषय गीत चु न सक्छन,् राम्ररी प्रचार 
गनर् सक्छन,् भजन गाउन सक्छन,् अिन डा. जोन सङ र डा. जोन आर. राइसले ज तो प्रचार गनर् सक्छन।् 
क तो िव वास नै गनर् नसिकने कुरा! यी जवानह का िनि त परमे वरलाई ध यवाद होस।् जोनले बायोला 
िव विव यालयको टालबोट कूल अफ िथअलजी गनछन,् जुन आउने जनवरीबाट शु  हँुदैछ। ितनले तीन वा चार 
महीनादेिख शु  गरेका भए पिन ितनलाई उ तर भारतमा, डोमेिनकन िरपि लक र दिक्षण भारतमा सुसमाचारीय 
सेवाह मा प्रचार गनर् बोलाइ छ। म िव वास गछुर् , ितनले एक्काईस  शता दीका एक महान ्प्रचारकको पमा सारा 
संसारमा प्रचार गनछन।् यिद तपाईं जोन वा नोआ सङका प्रवचनह  प न चाहनुहु छ भने हाम्रो वेभसाइट 
www.sermonsfortheworld.com मा जानुहोस।् कालो पृ ठको बीचमा एउटा बटन छ, जसले भ छ,'नेपालीमा 
स देशह ।' यहाँ िक्लक गनुर्होस,् अिन तपाईं आ नो भाषाको पृ ठ देख्नुहुनेछ। यिद यो पृ ठमा तपाईं भाषाका 
िनि त बटनह  छन ्भने डा. िहमसर् वा जोन शमूएल केगनको वा नोआ सङ वा हाम्रो चचर्मा प्रचार गन अ  
प्रचारकह का प्रवचनका िनि त िक्लक गनुर्होस।् यिद यो पृ ठमा तपाईंको भाषाका बटनह  छैनन ्भने, यो पृ ठ 
साद जानुहोस,् यहाँ तपाईं धेरैओटा प्रवचनह  भे नुहुनेछ, जुन तपाईंको िनि त सहायक र आिशष ब नेछन।्  

यो वषर् भएको दो ो सबैभ दा ठूलो कुरा हो, हाम्री नाितनी ह नाह िकम िहमसर्को ज म। उ ३० माचर्को 
िदन हाम्रो छोरा रोबटर् ले ली िहमसर् ततृीय र ितनकी िप्रय प नी िजनको िनि त ज मी। ह नाह सु दर बािलका 
छे, अिन उ आफै उठेर ब न सक्छे र िशशु-खाटमा िहँ न पिन थािलसकेकी छे। 

 जसरी मैले भन, मेरी प नी एिलयाना र मैले उसकी आमा िल डा साथै िजन, वे ली र वे लीलाई 
जनवरीमा समुद्र िकनारमा खे न केनकुनमा लग्य । म के सर रोगी भएकोले मेरो उपचार चिलरहेको र शरीरमा 
यि त राम्रो अनुभव नगरे पिन यहाँ हामीले राम्रो समय िबताय । यसै प्रसंगमा, मेरो के सर अब नबढेको र 
सायद िनको भएको ज तो लाग्छ। समयले मात्र बताउनेछ, तर मेरो शरीरको किरब ११ िकलो वजन कम भएको 
छ, जसले फाइदा गदर्छ। 

यो वषर् भएका घटनाह को 'लामो सूची' हेनुर्होस।् रोज चेन ट िक्वन १३ फरवरीको िदन ९७ को उमेरमा 
िबितन।् डिेभड रा टसन, रोना ड र मु सेन र डनेी थोमसले ई टरको समयमा र १२ अपे्रल को िदन मेरो ७५औ ं
ज म िदनमा प्रचार गरे अिन संगीत प्र तुत गरे। ीमती िहमसर्को ज मिदन अपे्रल १६ मा िथयो अिन ८५ वष 
ितनका िपता राफेल वीउलरले हामीकहाँ आएर केही िदन िबताए। 

अिन अक  ठूलो कुरा भयो। परमे वरले हाम्रो चचर्मा केही ठूला पिरवतर्नह  गनुर्पछर् भ ने मलाई 
देखाउनुभयो। हामीले तीन जना िडकनह  थ य - नोआ सङ, याक गान र एरोन या सी। जोन केगनले ितनको 
पिहलो प्रवचन १० जुलाईमा अिन नोआ सङले १७ जुलाईको िदन प्रचार गरे। यी दवु ैजवान िविश ट प्रचारकह  
हुन-् अिव वसनीय! ३१ जुलाईको िदन ितमोथी चान र लारा ए कोबारको िववाह भयो। २१ अग त िपटर ि टफन 
गान ज मेको िथयो। 

जागिृतको दो ो भाग २७ अग त िबहीबारको िदन शु  भयो। हामीले यो थाहा पाएका छ , िक य ता 
सेवाह मा जब हामी सावधानीसाथ प्राथर्ना गदर्छ  र प्राथर्नाको आ मा बनाएर राख्छ , तब परमे वर सेवाह मा 
उपि थत हुनुहु छ, तर अक  िदन जब हामी प्राथर्नामा यान िदँदैन , तब परमे वर पूणर् पले अनुपि थत हुनुहु छ 
र यहाँ केही पिन हँुदैन। यसैले यो हाम्रो िनि त िसक्ने चरण िथयो, म आफैले तीन ओटा जागिृत प्र यक्ष पले 
देखेको भए पिन एउटा जागिृतको कारण एउटा िचिनयाँ चचर्मा किरब चार हजार मािनस याइएको िथयो, जुन 
चचर्को म सद य िथएँ। 



लुिसयाना याि ट ट िव विव यालयका अ यक्ष डा. िनल िवभर म िदवस ह ताको अ यमा हाम्रो 
बाइबल स मेलनका िनि त हाम्रो साथमा िथए। १९ नव बरको िदन वे ली िहमसर्, िक्रि टना ग्युयेन, अडलेा 
मे जीभर, सेटसुको जाबालागा र भिजर्ल िनक्केलको बि त मा भएको िथयो। यही समयमा जोन शमूएल 
केगनलाई हाम्रो चचर्ले सुसमाचार प्रचार गन अनुमित-पत्र िदएको िथयो। यसको भोिलप ट हाम्रो ध यवादको 
भोजको िदन िथयो, यो भोजमा रोन क्लाकर् ले भायोिलन(बेला)अिन िजओफ मेिरलले िपयानो बजाएका िथए। अहो, 
क तो सु दर समय हामीले पाएका िथय । अ यमा, १८ िदस बरमा हुने ख्री टमसको भोजमा डभे सुक हाम्रो 
बीचमा लोक गीत गाउन र पि चमी ख्रीि टयन संगीत बजाउन आँउदैछन।् 

परमे वर हाम्रो ३४औ ं भाषा, नेपाली थ नका िनि त हाम्रो िनि त ढोका खोिलिदनुहोस।् नेपालका 
मािनसह ले अब मेरा प्रवचनह  प न सक्नेछन।् नेपाल ठूलो खाचँोमा परेको देश हो, यहाँ िवगत वषर् दइु ओटा 
ठू ठूला भूक प गएका िथए, अिन हाम्रा प्रवचनह को सूचीमा िहमाली पहाडह मा अवि थत यो सानो देशको भाषा 
थ न सकेकोमा हामीलाई खुशी लागेको छ। मैले प्रचार गरेका प्रायः सबै प्रवचनह  अब अनुवाद भएर किरब ३४ 
ओटा भाषामा पा डुिलिपको पमा छन।् यी सबै प्रवचनह  टेिलिभजनमा चलाइने गुण तरको केमेरा वारा रेकडर् 
गरेका छन,् र यू यूबमा सारा संसारमा प्रसारण गिर छन,् अिन हाम्रो वेभसाइट तीन ओटा भाषामा छन-् मे डिरन 
िचिनयाँ, पेिनस र अंगे्रजी।  

हुनता मलाई यो भ न मन लाग्दैन, तर म अब िदनिदनै बूढो हँुदैछु। पिहलेको ज तो बेसबल खे न सिक्दनँ, य तो 
त किह यै िथएन, यसैले मलेै यि त गुमाएको छैनँ। यसैको म धेरै अभाव महसुस गदर्छु! मेरी प नी प्रायः यो चचर्मा हुने 
प्र येकको ध यवादको भोजमा गइन।् यी कायर्क्रमह मा हामीले सध असल समय िबताय ।  

हामी यही आशा गछ , िक यो सु दर ख्री टमसको समयमा तपाईंह को घर-पिरवारमा र जीवनमा ख्री ट 
प्रकट हुनुभएको होस।् परमे वरले तपाईंह  सबैलाई आिशष ्देऊन।्  
 

येशकूो नाउँमा तपाईंह को   

             

  
      
 
 
 
 
 
 
आर. एल. िहमसर्, जुिनयर,   
डी.िमन., टीएच.डी., िलट.डी. 
िफिल पी ४:१३ 
 
    

सबै जना प्रचारक कुनै र कुनै बेला प्रवचनको िनि त 
अ यारो ि थतमा पछर्न।् मेरा प्रवचनह  हेनुर्होस,् कहीं 
यसबाट तपाईं सहायता पाउन सक्नुहु छ िक! यही 
उ े यले ती यहाँ रािखएका हुन।् यो वषर् किरब दइु सय 
१६ ओटा देशका एक लाख २० हजार प्रचारकह ले मेरा 
प्रवचनह  पढेर यसबाट सहायता पाएका छन।् हाम्रो 
वेभसाइट खो नुहोस-् 

 

डा. िहमसर् र एिलयाना, चार घ टा मात्र पुगेकी 
नाितनी ह नाहको साथमा                 
 
  
 
 WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM   



                                             
 

   डा. िहमसर् जोन शमूएल केगन(बायाँ) र नोआ सङ(दायाँ)को साथमा,           डा. िहमसर् जोन केगनको साथमा ितनलाई सुसमाचारको     
 यी दवुैले सुसमाचार प्रचार गनर् जीवन समपर्ण गरेका छन ्अिन                    सेवकाइ गनर् अनुमित-पत्र िदनुहँुदै।    
 ियनीह ले ई वरशा त्रको अ ययन गनर् लागेका छन।् 
            

                                                                                 
     

       अडलेा मे जीभरले ८७ वषर्को उमेरमा डा. िहमसर् वारा           डा. िहमसर्ले भिजर्ल िनक्केललाई बि त मा िदनुहँुदै 
       बि त मा िलँदै     
    

                                     
 

       डा. र ीमती िहमसर्को ३४औ ंिववाह वािषर्की कायर्क्रम                               राफेल वीउलरले(बायाँ)ले सी िहमसर्, िजन िहमसर्, डा. िहमसर्, ीमती  
                                                                                 िहमसर्, बािलका ह नाह, ीमान ्र ीमती जो नी िकम  

 
हाम्रो चचर्को वेभसाइट हेनुर्होस-् WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM 

हाम्रो प्रवचनको वेभसाइट WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM मा अंगे्रजीबाट ३४ ओटा भाषामा हुबहु अनुवाद गिरएका सय  
पा डुिलिपह  छन,् यसका िनि त हेनुर्होस।्  

http://www.baptisttabernacle.com/


                             
 

      ीमान र ीमती जे स प। ितनले चचर्मा अगन बजाउँिछन।्                              डा. िहमसर्, ीमती रोज चेन ट िक्वनको साथमा 
 

                
 

          नयाँ वषर्को साँझमा रेभ. माकर्  बक्ले डा.र ीमती िहमसर्को साथमा                           डा.चान उनका सुपुत्र ितमोथी र लारा ए कोबारको िववाहमा प्र तुित िदँदै 
 

                 
 

        डा.र ीमती िहमसर्, साथमा िहमसर्की आमा िल डा, ले ली            (बायाँितरबाट) डा. िहमसर्को साथमा बािलका ह ना, ीमती िहमसर्, ले ली र 
        वे ली र िजन िहमसर्          िजन िहमसर् 
  

 
हाम्रो चचर्को वेभसाइट हेनुर्होस-् WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM 

हाम्रो प्रवचनको वेभसाइट WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM मा अंगे्रजीबाट ३४ ओटा भाषामा हुबहु अनुवाद गिरएका सय  
पा डुिलिपह  छन,् यसका िनि त हेनुर्होस।्  
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