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             िदस बर,२०१७ 
 
िप्रय िमत्र 
 

‘सबै डरह को िव द्ध’ पु तक मेरो जीवनको कथा हो, जुन मलेै केही िदन अिघ मात्र लेिखसक। मेरो पु तकको प्रशंसा गन 

यिक्तह म ये एक जना डा. बब जोनेस ततृीय हुन,् जसले मलाई एक ‘अगमवक्ता’ भ छन।्डा. िबल मोनरोय, जो बी.बी.एफ.आई.का 
दइुचोिट अ यक्ष बनेका िथए, उनले भने, ‘िहमसर् अिहलेका दािनएल हुन!्’ अिन डा. हरबटर् राउिलङस,् जो बी.बी.एफ. का पुखार् डा. जोन 

राउिलङ्सका पुत्र, साथै राउिलङ्स फाउ डसेनका प्रमुख पिन हुन,् उनले मलाई फोन गद भने, ‘एक खाँटी अमेिरकी! दशर्नले भिरएको 
यिक्त! ितनको जीवनले िभ नता याउने एउटा जोश देखाउँछ।’ लुजाना याि ट ट युिनभिसर्टीका अ यक्ष डा. िनल िवइभर भ छन,् 

‘यो पु तक एक साहसी यिक्तको आकषर्क र पे्ररणादायी पु तक हो।’इ डोनेिसयामा हाम्रा िमिसनेरी डा. इडी पुरवानटोले भने, ‘म 

सबैलाई यो पु तक प ने स लाह िद छु। जब कुनै मािनसको साथमा परमे वर हुनुहु छ, उसलाई िज न सिकँदैन। डा. िहमसर् धेरै वटा 
घातक लडाइँह बाट ब नुभएका वीर यिक्त हुनुहु छ।’ 

जोन शमूएल केगन हाम्रा सह-पा टर डा. िक्रि टफर एल. केगन र उनकी प नी डा. जुिडथ केगनका पुत्र हुन।् 
जोनले िसका  सेवको पमा सेवा गदछन,् जसले मेरो सहायकको पमा काम गछर्न।् हाम्रो चचर्मा भएको एउटा अित 
मह वपूणर् कुरा जोनले सुसमाचार प्रचारका िनि त आ नो जीवन समपर्ण गनुर् हो। ितनी अिहले बायोला युिनभिसर्टीमा 
टालबोट कुल अफ िथअलजीका ‘एक’ िव याथीर् हुन।् यूह नाले मेरो जीवन कथाको पु तकमा भूिमका लेखेका छन।् ितनले 
भनेका छन,् ‘डा. िहमसर्मा ख्री ट र चचर्का िनि त एक प्रिसद्ध खेलाडी, समिपर्त राजनीितज्ञ र िवजेताह  ज तो एकिच त 
हुनुहु छ।’ ७७ वषर्को उमेरमा पिन के सर (केही कम भएको) र औषधी-उपचारको कारण केही कमजोर भएपिछ अिधकांश 
मािनसले अवकाश िलने गछर्न।् तर डा. िहमसर्ले हाम्रो चचर् र परमे वरका िनि त लडाइँ लिडरहनुभएको छ। मैले उहाँलाई 
पुि पटमा गएर प्रचार गनर्का िनि त संघषर् गरेको देखेको छु। रातमा उहाँ यि त सु नुहु ् न, उहाकँा गोडाह ले उहाँको 
शरीरको वजन मुि कलले था छ, उहाकँो पेटमा पीडा हु छ तापिन ख्री ट वारा शिक्त पाएर उहाँ पुि पटमा द ो भई खडा 
हुनुहु छ। अिन उहाँले क तो प्रचार गनुर्हु छ? एक िसहंले ज तो। उहाकँो सबैभ दा कमजोर स देश पिन तपाईंले सबैितर 
सु नुहुने स देशह भ दा धेरै गितशील हु छ। यसकैारण संसारभरका पा टरह ले उनीह का पुि पटबाट उनकै स देशह  
प्रचार गदर्छन।् आज डा. िहमसर्का स देशह  हुबहु पमा ३६ वटा भाषामा अनुवाद हु छन।् परमे वरले सारा संसारमा 
जोरदार प्रभाव पानर्का िनि त उहाकँा स देशह  प्रयोग गिररहनुभएको छ। िवगत वषर् २१८ देशका १० लाख ५० हजार 
मािनसले उहाकँा स देशह  पढे, उहाँका िभिडयोह  हेरे र www.sermonsfortheworld.com... िदइने प्रवचनह  पढेर 
आिशिषत भए। डा. िहमसर्का जीवन कथाले तपाईंलाई ख्री टको िनि त िजउने पे्ररणा िदनेछ- जुन ख्री टलाई उहाँले अित नै 
पे्रम गनुर्हु छ र इमानदारीसाथ उहाकँो सेवा गनुर्हु छ। मलाई यसो भ न खुशी लाग्छ िक, डा. िहमसर्ले िबतेका केही ह तामा 
धेरै शिक्त प्रा त गनुर्भएको छ। म प्राथर्ना गछुर् , उहाकँो के सर बि झनेछैन र उहा ँअझ ैधेरै वषर्स म िजउन सकून।्  

डा. रोबटर् एल. समनेर, देशम ै िचिनएका सुसमाचार प्रचारक र ‘द बाइबल इभा जिल ट’ पित्रकाका लामो 
समस मका स पादक हुन,् ितनले भनेका छन,् ‘सारा पिरि थित जिटल हँुदा पिन स यका िनि त खडा हुने यिक्तलाई म 
स मान र प्रशंसा गदर्छु। रोबटर् ले ली िहमसर्, जुिनयर ख्री टको य तै ख्रीि टयन सेवक हुन’् (द अनर वज अल 
माइनःजाइ टस ्अफ फेथ हुस पाथ क्र ड माइन, २९१५, पृ ठ १०४,१०५)। तपाईं मेरो जीवन कथाको पु तक ‘सबै डरह का  
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िव द्ध’ मगाउन सक्नुहु छ। सन ् २०१८ को बस त ऋतुमा  यो पु तक प्रकािशत भएपिछ तपाईं डा. िक्रि टफर एल. 
केगनलाई (323)735-3320 न बरमा फोन गरी यो पु तक मगाउन सक्नुहु छ। 

नोआ सङ हाम्रो चचर्को अक  जवान केटो हुन,् जो प्रचार गनर्का िनि त बोलाइएका छन।् ितनले कलेजको आ नो 
िडग्री तहको पढाइ समा त गनर् लागेका छन ् यसपिछ बाइबल सेिमनरीमा जानेछन।् नोआले जोन केगनलाई सहायता 
गनछन,् जोन मपिछ हाम्रो चचर्को पा टर हुनेछन ्अिन म अवकाश प्रा त पा टर हुनेछु। नोआ र जोन दवैु योग्य प्रचारक 
हुन।् यो वषर्को सु मा नोआ इ डोनेिसया र चीनमा प्रचार गनर् गए। जोनले डोमेिनक िरपि लकमा र भारतका दइु वटा 
ठाउँमा सुसमाचारीय कू्रसेडह  गरे। जोन र नोआ दवैु जना, आउने वषर्को जनवरीको सु ितर डा. केगनसँग अिफ्रकाको 
यात्रामा जानेछन,् जहाँ उनीह ले युगा डा, के या, राव डामा प्राचार गनछन।् 

हामीले यो वषर्को सु मा मराठी (भारतको अक  भाषा) र के्रअली (हाइटीको भाषा) थ य । अिहले श द-श द गरी 
अनुवाद गिरएको स देशका पा डुिलपीह  हाम्रो वेबसाइटमा ३६ वटा भाषामा उपल ध छन।् 

मेरी प नी एिलयाना र मैले िवगत से टे बरमा हाम्रो ३५औ ं वषर्गाँठ मनाय । एिलयाना हाम्रो चचर्का जवान 
मिहलाह की अगुवा हुन।् ितनले उनीह को देखरेख गन काम खूबै राम्ररी गिछर्न।् एिलयाना पर-सं कृितमा काम गन मैले 
अिहलेस म िचनेको ख्रीि टयन सेवक-सेिवकाम ये सबैभ दा असल िछन,् िकनिक उनको साथमा हुन जवान मिहलाह  प्रायः 
पूवीर्य संसारका छन ्अिन एिलयाना भने ग्वाटेमालामा ज मेकी हुन।् 

मेरा छोराह , रोबटर् र जोन वे ली, दवैुले हाम्रो चचर्मा धेरै सहायता गछर्न।् आउने फरवरीमा मेरो छोरा रोबटर् र 
ितनकी प नी िजनका िनि त हाम्री नाितनी सारा जि मनेिछन।् ितनीह का जेठी छोरी ह नाह अब किरब दइु वषर्की भएकी 
िछन।् उ िहँडन र बो न थािलसकेकी िछन-् जो मलाई जहाँ भेटे पिन वाइँ खान चाहि छन।् उसले मेरो दयलाई प्रस न 
पादर्िछन।्  

िवगत नोभे बरमा मैले १३ जना यिक्तलाई बि त मा िदएँ, ितनीह म ये तीन जना ससंारबाट बचाइएकाह  िथए- 
डनेी, काल स, ितमोथी चान, जोसेफ ग ग, जुडी िल, थोमस लोङ, योहना सकुामाचो, िमन भू, टम िजया, जेिसका ियन, 
अयाको जाबलागा, एिलिसया जाकािम टिजन, जे सी जाकािम टिजन, बायाङ जाङ। ितनीह का नाउँ सुनेर नै तपाईं जवार 
ख्रीि टयनह को िविभ न झु ड हो भनी बताउन सक्नुहु छ। लस ए जलसको के द्रमा ि थत हाम्रो चचर्मा २० वटा िविभ न 
जाितय समूहका सद यह  भएकोमा हामी गवर् गदर्छ । नोभे बरमा नै हामीले पाँच जना यिक्तलाई िडकनको पमा 
अिभषेक गर्य - एरोन या सी, क्यो डोङ िल, याक गान, नोआ सङ र जोन शमूएल केगन। सु -सु को म डलीको उदाहरण 
प याउँदै जोनलाई पा टरको पमा अिभषेक गनुर्भ दा अिघ िडकनको पमा अिभषेक गिरयो, ितनले केही वषर्मा 
सेिमनरीको अ ययन पूरा गरेपिछ ितनलाई हाम्रो चचर्को पा टरको पमा अिभषेक गिरनेछ। जोनले हरेक ह ता हाम्रो चचर्मा 
आउन धेरै जना जवानह लाई अिघबाटै आतइबारका सेवाह मा प्रचार गन गरेका छन।् ितनी सेवकाइमा मेरो ‘छोरा हुन।्’ 
हाम्रो वेबसाइटमा ितनका स देशको िभिडयो हेनुर्होस।् (www.sermonsfortheworld.com). मैले सकु जेल म हरेक आइतबार 
बेलुकी र हरेक शिनबार बेलकुी प्रचार गिरनै रहनेछु।  

आउने वषर् हामी आ नो सेवकाइको ६०औ ं वषर्गाठँ मनाउनेछ । मैले ६० वषर्देिख प्रचार गद आएको कुरामा म 
िव वास गनर् सिक्दनँ। अिहले मेरो के सरको पीडा केही कम भएको छ। मलेै मेरो सेवकाइको ७० वषर्गाँठ मनाउ जेल यो 
नबि झयोस ्भनी प्राथर्ना गिरिदनुहोला यस अविधमा म जोन र नोआसँग िमलेर यो हाम्रो सु दर चचर्मा प्रचार र पा टरी 
कायर् गदरहनेछु। एिलयाना सेवकाइमा मेरी साझेदार हो। उसले प्र येक िदन मसँग िमलेर काम गिछर्न,् हामी यो महान ्र 
दु ट शहर लस ए जलसका जवान मािनसह को आ मा िज ने काम गदर्छ । मेरा सहयोगी डा. िक्रि टफर एल. केगनको 
सहयोगिवना यी सबै काम गनुर् स भव हुने िथएन। मैले डा. के्रगटन एल. चान, ीमती इ मा सालाजार र हाम्रा िडकनह  र 
अनुवादकह लाई पिन मलेै ध यवाद भ नै पछर् , जुन यिक्तह को सहायतािवना यो सेवकाइ स भव हुनेिथएन। 

हामीले जनवरी २९ मा िचिनयाँ नयाँ वषर् मनाय । नोआ सङले िबहानको सेवामा प्रचार गऱयो र डा. िक्रगटन एल. 
चानले बेलकुीको सेवामा प्रचार गरे। मैले अपे्रलको िबदामा मेरो पिरवारलाई पुट  भ लाटार्, मेिक्सकोमा लग, मेरो छोरा रोबटर्, 
िजन र बािलका ह नाह, मेरो छोरा वे ली, एिलयानाकी आमा िल डा, एिलयाना  र म गय । यो सु दर, नेहमय र 
आरामको समय िथयो। डा. रोबटर् एल. समनेर िदस बर, २०१६ मा ९४ वषर्को उमेरमा िब नुभयो, अच मको कुरा, उनले 
आ ना सबै पु तकह  बे नका िनि त वेबसाइटमा राखेका िथए। यही एउटा ठाउँमा मात्र डा. समनेरका पु तकह  िक न 
सिक छ-www.sermonsfortheworld.com। पिहलो पृ ठमा िवज्ञापन हेनुर्होस,् यसको पृ ठभूिम कालो छ। हामीले अग टदेिख 



शीत ऋतुस म जागिृतमा जोड िदय । मैले रातका सेवाह मा किरब चालीस पटकभ दा बढी प्रचार गर र आशा गछुर् , धेरै 
जनाले प्रभमुा िव वास गरे, र अ ह  िव वासमा जागतृ भए। यो परमे वर ओलर आउनभुएको र हाम्रो चचर्लाई ताजापनको 
आिशष ्िदनुभएको दो ो वषर् िथयो। हामी अक  वषर् अझ धेरै जागिृत आओस ्भनी प्राथर्ना गिररहेका छ । डा. चानका छोरा 
ितमोथी िडकनको उ मेदवार बने अिन ८ अक्टुबरको िदन चाइिनज िमड-अटम उ सवको आइतबार िबहान एक जोरदार 
स देश प्रचार गरे। मैले अक  वषर्, मेरो जीवन कथाको पु तक प्रकािशत भइसकेपिछ जागिृतको िवषयमा एउटा पु तक 
लेख्ने कुरा सोिचरहेको छु। कृपया, यो लेखनका िनि त प्राथर्ना गिरिदनुहोला।  

भोिल ध यवाद िदवस हो। मेरी प नीले यो िदवस मनाउन चालीस जना यिक्तलाई हाम्रो घरमा बोलाएकी िछन।् 
हाम्रो प्राथर्ना छ, यो सु दर र अथर्पूणर् ख्री टमसको समयमा ख्री ट तपाईंह को घर-पिरवारमा उपि थत रहून।् परमे वरले 
तपाईंह  सबलैाई आिशष ्देऊन!् 

 
               

      येशकूो नाउँमा तपाईंको 

       

  
      
 
 
 
 
 
 

     आर.एल. िहमसर्, जुिनयर 

     डी.िमन., टीएच.डी., िलट.डी. 
     िफिल पी ४:१३ 

 
 
  

िवगत वषर् १२,००,००० पा टरह ले हाम्रो वेबसाइट िकन हेरे सो 
प ता लगाउनुहोस।् यसले ३६ वटा भाषामा सय  स देशह  

दु त ैप्रदान गदर्छ साथ ैिभिडयोह  पिन तीन वटा भाषामा 
प्रदान गदर्छ। यिद तपाईं पिन मज तै एक प्रचारक हुनुहु छ भन े

किहलेकही ंयी प्रवचनह  हेन गनुर्होस।् यो वषर् (१२,००,००० 

प्रचारकह  लगायत) १५,००,००० मािनसह ले 

WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM बाट सहायता 
पाएका छन।् 

 

 

     हजूरबा िहमसर् र उनकी यारी नाितनी ह नाह! 
 
 
          
 
  
  

  
   

 
 
 

 
हाम्रो प्रवचनको वेबसाइटले WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ठेगानामा नेपालीमा दु त ैतयार गिरएका सय  

पा डुिलपीह  साथ ैअ य ३५ वटा भाषामा पिन स देशह  उपल ध गराउँछ। यसको साथै हाम्रो चचर्को वेबसाइट   
 
 

WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM पिन हेनुर्होस।् 
 



                   
 

   ीमती अिरडो डो, वे ली, ीमती िहमसर्, रोबटर् ले सीले बािलका                डा. िहमसर् उनको ज म िदनको केकमा ७६ अकं देखेर अचि मत हुनहँुुदै। 
   ह नाहलाई समा ने, िजन िहमसर् (रोबटर्की प नी), डा. िहमसर्  
   पुट  भा लाटार्, मेिक्सकोको होटेलको सभाकक्षमा। 
 

                         
 

        डा. िहमसर्ले सु ी िबयाङ जाङलाई बि त मा िदँदै।                    डा. िहमसर्ले बि त मा िलने प्र येक यिक्तलाई कोिफ ड बाइबल िदँदै। 
 

                                                    
                                                                                                       

 ह नाह िहमसर् ग्वाटेमालाबाट आएका उसका हजरूबा                                           भखर्रै अिभषेक भएका िडकनह  (पिहलो पंिक्त) र ग्वाटेमालाकी राफेल 

 ग्वाटेमालाकी राफेल क्यूलरको साथमा                               क्युलर! भखर्रै बि त मा िलएका सद यह (पिछ लोपंिक्त)। 
 
हाम्रो प्रवचनको वेबसाइटले WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ठेगानामा नेपालीमा दु त ैतयार गिरएका सय  

पा डुिलपीह  साथ ैअ य ३५ वटा भाषामा पिन स देशह  उपल ध गराउँछ। यसको साथै हाम्रो चचर्को वेबसाइट  

WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM पिन हेनुर्होस।् 



               
     
 ीमती िहमसर्को ज म िदन। डा. िहमसर्ले ह नाहलाई केकका टुक्रा खुवाउँदै                                              डा. र ीमती ह ना  

 

                 
 
     डा. िहमसर् जोन शमूएल केगन र ितनीसँग मगनी भएकी जलुी                                          िव टन सङ, हाम्रा िचिनयाँ अनुवादक (बीचमा), उनको साथमा 
     िसिभलेको साथमा।                                                                                                       जोन शमूएल केगन (बायाँ) र नोआ सङ (दायाँ)  
 
 

                                                     
 
    जोन शमूएल केगनले डोमेिनकन िरपि लकमा प्रचार गद, ितनका                    ी जोन शमूएल केगनले भारतको एउटा कू्रसेडमा प्रचार गद  

        िपता, डा. केगनले पेिनस भाषामा अनुवाद गद   
                                     

हाम्रो प्रवचनको वेबसाइटले WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ठेगानामा नेपालीमा दु त ैतयार गिरएका सय  

पा डुिलपीह  साथ ैअ य ३५ वटा भाषामा पिन स देशह  उपल ध गराउँछ। 
यसको साथ ैहाम्रो चचर्को वेबसाइट  WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM पिन हेनुर्होस।्   
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