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    �दसम्बर, २०२१  
 
 
�प्रय �मत्रः  
 

हामीले भोग्ने क�ठनाइहरू क�त ठुला हुन्छन,् अ�न परमेश्वरको भलाइ झन ्अझ क�त ठुलो हुन्छ ? 
यस वषर्को जनवर�मा मेर� आित्मक र �प्रय पत्नी इ�लयना कोरोना भाइरस संक्र�मत भइन।् �तनी म�छर्न ्
होल� भनी मैले सोच�। हाम्रो चचर्ले �तनका �निम्त धेरैचो�ट प्राथर्ना गर्यो। अ�न सारा संसारका पास्टरहरू र 
अन्य �क्रिस्चयनहरूले �तनको �निम्त प्राथर्ना गरे र �तनलाई सान्त्वना र ढाडसको सन्देश �दए। संसारको 
एक कुना पा�कस्तानबाट एक जना प्रचारकले हरेक �बहान �तनलाई प्राथर्ना गथ�। परमेश्वरले उ�र �दनुभयो, 
मेर� पत्नी पूणर् रूपमा �नको भइन।् �तनको �नम्त प्राथर्ना गन� सबैलाई मेरो धन्यवाद छ।  

मेरो जीवनको बाइबल पद सध� �फ�लप्पी ४ :१३ रहेको छ। म यो पद त्योभन्दा अ�घको पदको 
साथमा �दन्छु। बाइबलले भन्छ, 

 
"कसर� हो�चन र कसर� बढन म जान्दछु। प�रपूणर्तामा होस ्वा 
भोकप्यासमा होस।् प्रशस्ततामा होस ्वा अभावमा होस,् सबै प�रिस्थ�तमा 
सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले �सकेको छु। जसले मलाई शिक्त �दनुहुन्छ, 
उहाँमा नै म सब कुरा गनर् सक्छु" (�फ�लप्पी ४:१२,१३)  

 
इ�लयना �बमार हँुदा ख्रीष्टले मलाई र �तनलाई ब�लयो पानुर्भयो। अ�न �तनी �नको भएक�मा हामी रमाउँदा 
र परमेश्वरलाई धन्यवाद �ददंा ख्रीष्टले हामीलाई ब�लयो पानुर्हुन्छ। "मलाई शिक्त �दनुहुने ख्रीष्टमा म सबै 
कुरा गनर् सक्छु।"  

२४ माचर्को �दन डाउनटाउन लस एन्जलसको हाम्रो पुरानो भवनको �बक्र�को रोक्का अन्त्यमा हट्यो। 
अ�हले त्यो भवन को�रयन चचर्ले कब्जा गरेको छ। त्यसबाट आएको पैसा गे्रटर सन ग�ब्रएलमा हाम्रो नयाँ 
चचर् भवन ममर्त गनर् प्रयोग ग�रंदैछ। ज्याक गान हाम्रो नयाँ चचर्को पास्टर हुनेछन।्"�च�नयाँ ब्यािप्टस्ट 
टेबरनेकल अफ् गे्रटर लस एन्जलस।"   
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११ अ�प्रलमा हामी आरामदायक बभेल� �हल्टन होटेलमा मरेो ८०औ ंजम्न �दन मनाउन भेला भय�, जुन 
भो�लपल्ट मनाइयो। सारा ससंारका प्रचारकहरू र �क्रिस्चयनहरूबाट शुभकामना सन्देशहरू आए। हाम्रो छोरा रोबटर् 
लेस्सीले त्यो भोज र त्यस कायर्क्रमका अरू सबै खचर् उठाए। रोबटर् एक बुद्�धमान ् र सफल व्यापार� हुन।् 
डोमे�नकन �रपिब्लकमा बेथसेदा �क्रिस्चयन चचर्का पास्टक रेभ. रूपट� मे�डना �वमानद्वारा यहाँ आए र 
कायर्क्रममा सुरुको प्राथर्ना गरे। क�त सुन्दर समय हामीले पाएका �थय�।  

३ मईमा ओ�डया भाषामा सन्देशहरू हाम्रो वभेसाइट www.sermonsfortheworld.com मा रा�खए। ओ�डया 
भारतका धेरैवटा भाषामध्ये एउटा हो, जुन क�रब ३ करोड मा�नसहरूको मातभृाषा हो। म यी सन्देशहरूका �निम्त 
पैसा मािग्दनँ। मेरो एक मात्र इच्छा  सकेसम्म धेरै भाषामा ससंारमा ससुमाचार पुर्याउनु हो। त्यसैकारण यी 
सन्देशहरूमा सवार्�धकार सुर��त रा�खएको छैन, र मा�नसहरूले तीबाट प्रचार गनर् र �तनीहरूले चाहेअनुसार 
प्रयोग गन� सक्छन।् हरेक हप्ता हामी सारा ससंारबाट इमेलहरू पाउँछ�, जसमा मेरा सन्देशहरूका �निम्त 
धन्यवाद �दइएको हुन्छ।  

१४ मई एउटा ठुलो घटना भयो। हाम्रो ना�त रोबटर् लेस्ल� �हमसर् चौथोको जन्म भयो! उ मेरो छोरा रोबटर् 
लेस्ल� र उसक� पत्नी िजनको छोरा हो। �तनीहरूका दईु छोर� हन्ना र सारा प�न छन।् भखर्र जन्मेको बालक 
हाम्रो प�हलो र एक मात्र ना�त हो। म उसलाई "सानो बब" भनी बोलाउँछु। यो असल केटो छ, म प्ररातना गछुर् 
परमेश्वरले उसलाई प्रचारक हुने बोलावट देऊन!्  

ख्रीष्टले मलाई असल र खराब समयहरूमा, म अघाएको बलेा र भोकाएको बेला, मसँग प्रशस्त हँुदा र 
मलाई अभाव हँुदा ब�लयो पानुर्भएको छ। जुनमा मलाई हृदयघात भयो। त्यस �दनदे�ख म घरमा आराम गद�छु। 
मलाई स्याहारससुार गन� व्यिक्त छ, जसले मलाई सहायता गछर्, तर मरेो सबभैन्दा ठुलो सहायक मरे� पत्नी 
इ�लयना हुन।् चाहे जे भए प�न म ससुमाचारको सवेकाइ छोड्ने छैन। हरेक हप्ता म �भ�डयो सन्देश रेकडर् गछुर् 
जुन हाम्रो चचर्मा देखाइन्छ, र हाम्रो वभेसाइटमा रा�खन्छ। मेरो जीवनभ�र ख्रीष्टले मलाई ब�लयो पानुर्हुन्छ!  

मैल ेहाम्रो चचर्लाई धेरैचो�ट मे�र�लन फ्र्याङको कथा भनेको छु। धेरै समय अ�घ उसन फे्रिन्सस्कोदे�ख 
उ�र�तरको मे�रन गाउँक� जवान �ठट� �थई। मे�र�लनले येशमूा �वश्वास गर�। उसले मादक औषधी खाँदा वा 
केटाहरूसँग व्य�भचार गदार् उसक� आमालाई आराम हुन्थ्यो- तर ती आमा ख्रीष्टलाई पटक्कै चाहँ�दन �थई। उसल े
मे�र�लनलाई घरबाट �नका�ल�दई।  मे�र�लन प्रभपु्र�त �वश्वासयोग्य रह�। उसका प�त जेर�को साथमा अ�हल ेउ 
चेक �रपिब्लकमा �मसनर� छे। २६ अगस्त मा जेर� र मे�र�लन मलाई भेटन हाम्रो घरमा आए। �तनीहरूले 
आफ्नो सेवकाइ देखाए, जुन �भ�डयोमा रेकडर् ग�रएको �थयो, त्यो चचर्लाई प�न देखाइयो। अहो, �तनीहरू क�त 
आ�शषमय! मा�नसहरूलाई बचाउने र �तनीहरूलाई उहाँको सेवामा प्रयोग गन� परमशे्वरको अनुग्रह क�त 
अचम्मको। प्रे�रत यूहन्नाले भने, "मेरा छोराछोर�हरू सत्यको अनुसरण गछर्न ्भन्ने कुरा सुन्न पाउनुभन्दा अरू 
बढ� आनन्दको कुरा मेरो ला�ग के हुन सक्छ र?" (३ यूहन्ना ४)।  

२९ अगस्तको �दन ज्याक गानलाई हाम्रो चचर्को नयाँ पास्टरको रूपमा प्रस्ततु ग�रयो। ज्याक 
अमे�रकामा जन्मकेा �च�नयाँ व्यिक्त हुन।् �तनी �ववा�हत हुन ् र दईु सन्तानका �पता हन।् म अवकाशप्राप्त 
पास्टर हँु, �तनलाई पास्टरको ताल�म �दंदैछु, जसर� मेरा आफ्नै पास्टर �तमोथी �लनले मलाई ताल�म �दएका 
�थए। भाइ गान असल �क्रिस्चयन हुन ्र �तनीबाट हामीलाई धेरै आशा छ। कृपया हाम्रो नया ँचचर् र �तनको 
सेवकाइका �निम्त प्राथर्ना गनुर्होला।  
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२२ सेप्टेम्बरमा सन ग�ब्रएलमा हाम्रो नयाँ चचर् भवनको ममर्ती कायर् सुरु भयो। त्यो भवन अक� वषर् 

मात्र प्रयोगका �निम्त तयार हुनेछ। त्यो हजार� �च�नयाँ मा�नसहरूको माझमा अविस्थत छ।   

अक्टुबरमा इ�लयनाका �पता राफेल क्युलर ग्वाटेमालाबाट �वमानद्वारा आए र केह� हप्ता हामीसँग बसे। 
उनी सज्जन व्यिक्त हुन,् अ�त सजीव र स�क्रय छन-् उनी ९० वषर्का छन ्र प�न त्यस्ता छन।् हामील ेअक्टोबर 

२९ मा उहाँको ९१ औ ंजन्म�दन मनाय� जब हाम्रो घरमा एउटा चचर् �थयो। 
२१ नवम्बरमा हाम्रो घरमा सम्पणूर् चचर्का �निम्त धन्यवाद भोज भयो। भोजन स्वा�दष्ट �थयो। हामी 

इ�लयना, ज्याक गान, र हाम्रा �डकन मेनुएल मेन�सयालाई रा�त्रको भोजन तयार पारेका �निम्त धन्यवाद 
�दन्छ�।  

यो वषर् गजब कै �थयो। सारा म�हमा परमेश्वरलाई होस ्जसले हाम्रा प्राथर्नाहरूको उ�र �दनुभयो अ�न 
ख्रीष्टलाई जसले हाम्रा आत्माहरू बचाउनुभयो। मजजर् बेभल� शेअले सन ्१९९१ मा स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा 
�बल्ल� ग्राहम कु्रसेडमा गाएको गीतका शब्दहरू सम्झन्छु,  

 
धन्यवाद हे �पता, तपा�का पुत्र �दनुभयो हामीलाई 
अ�न तपा�का आत्मा छोड्नुभयो,पथृ्वीमा काम नसकुञ्जेल। 
(�दयर इज अ �र�डमर, केथ ग्रीनद्वारा, १९५३-१९८२) 

 
हामीले मुिक्तदाताको जन्म �दन मनाउँदा हामी कराएर भन�,'प्रभ ुपरमशे्वर धन्यवाद, अ�न येशू ख्रीष्टको प्रशसंा 
हुन सकोस!्'  

 
 

 
 

म अ�गिल्तर माझमा छु, मेर� ना�तनीहरू हन्ना बाँया�तर र सारा 
दायाँ�तर छन।् प�छिल्तर,बायादेँ�ख दाया-ँइ�लयनाका �पता राफेल 
क्युलर,इ�लयनाक� आमा �लन्डा, रोबटर् लेस्ल�क� पत्नी िजन, 
सानो बबलाई उसका �पता रोबटर्ल ेबोकेका, मेर� पत्नी इ�लयना, 
हाम्रो छोरा वेस्ल� इ�लयनाक� ब�हनीवाइ�भट क्युलर। 
 

येशूको नाउँमा तपा�को  
 
 
 
 
 
 

 
रेभ.आर.एल. �हमसर्,जु�नयर,  
डी.�मन., डी.रेल.,ट�एच.डी., �लट.डी., 
�फ�लप्पी ४:१३ 
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