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िदस बर, २०१८
िप्रय िमत्रः
‘सबै डरह को िव द्ध’ मेरो जीवन कथा हो, जन
ु यस वषर्को अप्रेल मिहनामा प्रकािशत भयो। मेरो यो

पु तकको प्रशंसा गनह मा डा. बब जोनेस तत
ृ ीय पिन हुन ्, जसले म ‘परु ानो करारको एक अगमवक्ता’ हुँ भने। दइु
पटक BBFI का अ यक्ष बनेका डा. िबल मोनले भने, ‘िहमसर् आधुिनक समयका दािनएल हुन ्।’ अिन BBF पख
ु ार् डा.
जोन राविलङस ्, तथा राविलङस ् फाउ डेसनका प्रमख
ु का पत्र
ु डा. हबर्टर् राविलङसले भने, ‘खाँटी अमेिरकी! दशर्न दे ख्ने
यिक्त! ितनको जीवनले ख्री टको उ े यका िनि त िभ नता याउने एउटा जोश दे खाउँ छ।’ प्रचारक डन बोयजले

भने, ‘सबै डरह को िव द्ध’ पु तक प्रचारकह ले मात्र होइन सबैले पढनु पछर् । िहमसर् सबैका िनि त एक उदाहरण हुन ्।
उनको कथाले अिहलेको समयको खाँचो समेटेको छ, जुन हो- उ साह, समपर्ण र चिरत्र।’
यी प्रिसद्ध ख्रीि टयनह ले मेरो िवषयमा य ता कुराह

भ दा किहलेकहीं म यी सबै कसरी भए भनी

सो दछु। किहलेकहीं म सो छु, ‘म य तो यिक्त कसरी बन?’ मेरो सेवकाइको सु मा, म प्रचार गनर् बोलाइनभ
ु दा

अिघ परमे वरले मेरो जीवनका िनि त बाइबल पद िदनभ
ु यो,

‘जसले मलाई शिक्त िदनह
ु ु छ, उहाँमा नै म सब कुरा गनर् सक्छु।’ (िफिल पी ४:१३)
झ डै ६१ वषर्देिख मैले यो प्रितज्ञा स य भएको पाएको छु। मैले मेरो सारा जीवनभिर धेरैवटा चुनौती र बाधाह

आएका छन ्। तर म सध पण
ू र् पमा येशू ख्री टमा िनभर्र भएकोले ती लडाइँह मैले सध िजतेको छु। ख्री टको कारण

मैले ठू ठुला बाधाह मािथ िवजय पाएँ र सारा संसारका लाख मािनसह का िनि त एउटा प्रेरणा ब न सक। मैले

हरे क लडाइँ िजतेको छु, िकनिक म पण
ू र् पमा येशू ख्री टमा िनभर्र िथएँ।
यी ती ‘ठू ठुला’ लडाइँह का केही उदाहरणह

मात्र हुन ्। बाइबल त्रिु टहीन छ भ ने कुराका िनि त
लडाइँ गनुर् परे को िथयो, जुन बेला म पिवत्रशा त्रलाई तु छ ठा ने मेरो सेिमनरीमा मैले झूटा िशक्षाह को

िव द्ध लडाइँ लडनु परे को िथयो। मैले यो लडाइँ िजत, िकनिक म पण
ू र्

पमा ख्री टमा िनभर्र िथएँ।

यसपिछ ई वरिन दा गन डरलाग्दो चलिचत्र ‘येशक
ू ो अि तम परीक्षा’ को

िव द्ध लडाइँ गनर् पर्यो , जसमा

येशल
ू े मिरयम मग्दिलनीसँग शारीिरक स ब ध गरे को दे खाइएको िथयो। मैले यो लडाइँ पिन िजत, िकनिक

म पण
ू र्

पले ख्री टमा िनभर्र िथएँ। टे िलिभजन र समाचार पत्रह का झूटो खबरह ले म यहूदी िवरोधी हुँ
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भनी मेरो िन दा गरे ।

यो लडाइँ पिन मैले िजत, अिन

यो आरोपबाट पूणर्

पमा मुक्त भएँ, िकनिक म

ख्री टमा, केवल उहाँमा मात्र भर पर। यसपिछ भ्रूणह याको िव द्ध लडाइँ ल न पर्यो। मेरा सहयोगी रे भरे ड

जोन शमए
ू ल केगनले भने, ‘डा. िहमसर्ले आ नो म डलीलाई नै लडाइँमा सामेल गराएर भ्रण
ू ह या गन
दइु वटा अ पतालह

ब द गराए। ती दव
ु ैवटा अ पतालह

सधका िनि त ब द नहु जेल उनी रोिकएनन ्।’ म
येशक
ू ो साथमा खडा भएँ, हामीले यो लडाइँ िज य , िकनिक हामी ख्री टमा िनभर्र िथय । अक लडाइँ हाम्रो

म डली भवन बचाउनका िनि त लडन पर्यो। एक जना द ु ट र पापी
िलएर गयो र हामीले हाम्रो म डली भवन झ डै गुमाय । हामीले

यिक्तले हाम्रा ३२० जना सद य

यो लडाइँ पिन िज न सक्य , िकनिक

‘जसले मलाई शिक्त िदनुहु छ, उहाँमा नै म सब कुरा गनर् सक्छु।’ जब म यस प्रकारका लडाइँह मा पदर् छु,

तब कुन सही र कुन गलत हो भनी म बु दछु। अिन म सही कुराितर लाग्छु र म सध िज छु, िकनिक
‘जसले मलाई शिक्त िदनुहु छ, उहाँमा नै म सब कुरा गनर् सक्छु।’
आज धेरै जना प्रचारकह ले अ

गिररहे का बेला मैले

म डलीह का सद यह

चोरे र आ नो म डली बढाउने कोिसस

यसो किह यै पिन गनर् परे को छै न, िकनिक संसारबाट हराएका मािनसह लाई िज न

सक्दछु। िकन? िकनिक ‘जसले मलाई शिक्त िदनुहु छ, उहाँमा नै म सब कुरा गनर् सक्छु।’ यही नै कारण

हो! यसैले सारा संसारमा सुसमाचार पुर्याउने लडाइँ हामीले िज य । आज संसारका २२१ वटा दे शका किरब
१० लाख ५० हजार मािनसले ४० वटा भाषामा मेरा प्रवचनह
िदनह
ु ु छ, उहाँमा नै म सब कुरा गनर् सक्छु।’

पढदछन ्, िकनिक ‘जसले मलाई शिक्त

रे भरे ड जोन केगनले भने, ‘डा. िहमसर्ले मािनसको जीवन िनमार्ण गन एक मात्र

ढ जग

यो

बिलयो चट्टान अथार्त ् मािनस ख्री ट येशू हुनुहु छ भनी उनको लामो अनुभवबाट जानेका छन ्।’
मेरो छोरा रोबटर् ले भने, ‘थोरै मािनसले मात्र मेरा िपतालाई बझ
े ा छन ्, िकनिक उहाँले प्रायः
ु क
मािनसह ले ज तो सोचिवचार गनुह
र् ु न। उहाँ परमे वरको साथमा िहँ नुहु छ।’ मैले एउटै कारणले गदार्

प्र येक लडाँइमािथ िवजय पाएको छु- ‘जसले मलाई शिक्त िदनुहु छ, उहाँमा नै म सब कुरा गनर् सक्छु।’
यसैकारण हामीसँग यो म डली छ। यसैकारण जब म मेरो प्रचार सुनेर उद्धार पाउनेह

तब प्रायः सबै जना उ छन ्। केवल दइु जना यिक्तले अ यत्र उद्धार पाएका िथए।

उठनुहोस ् भ छु,

मेरो िव वासयोग्य साझेदार र िमत्रस डा. िक्रि टफर एल. केगनले भने, ‘डा. िहमसर् य ता

यिक्त

हुन ्, जसले ठोकर खाए, चोट पािरए र तोिडए, उनी उठे अिन ठू ठुला बाधाह मािथ िवजयी ब दै
मािनसह लाई यो दे खाए िक येशू ख्री टले ितनीह लाई पिन सहायता गनर् सक्छन ्।’

डा. एडी पुरवानटोले भने, ‘जब परमे वर मािनसको साथमा हुनुहु छ, उसलाई िज न सिकंदै न।’
डा. रोबटर् एल. सुमनेरले भने, ‘म यो मािनसको सरहना र प्रशंसा गदर् छु, जो सबै कुरा उसको

िव द्धमा हुँदा पिन स यका िनि त खडा हु छ। रोबटर् ले ली िहमसर्, जुिनयर
ख्रीि टयन हुन ्।’

य तै िकिसमको एक

डा. िनल िवभरले भने, ‘डा. िहमसर् एक साहसी यिक्त हुन ्, जोसँग बिलयो
िवपरीत पिरि थितमा पिन ती ढ िव वासह िनि त लडन तयार रह छन ्।’

ढ िव वास छ, र सबै

डा. के ट िफलपोटले भने, ‘डा. िहमसर् हामी कसैले पिन सुनेको एक उ तम प्रचारक हुन ्, साँ चै
‘पुरानो समयका यिक्त’ हुनुहु छ। उनको उ े य सध ख्री टको स दे श िदनु नै भएको छ।’
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डा. िफल गोबलले भने, ‘आधुिनक संसारको लडाइँको म चमा उनीज तै िव वासको उ तम लडाइँ

लडन यस िनपण
ु प्रचारकलाई प याओ।’

डा. िक्र टोफर एल. केगनले भने, ‘‘डा. आर.एल. िहमसर्, जुिनयर य ता

डरह को िव द्धमा अस भव कुराह

यिक्त हुन ्, जसले – सबै
प्रा त गरे का छन ्। यो म जा दछु, िकनिक मैले चालीस वषर्भ दा बढी

समयदे िख उहाँको निजकमा रहे र काम गरे को छु।’

मेरो जीवन कथा ‘सबै डरह को िव द्ध’ पु तक तपाईं मात्र

७५ ($10.00) मा प्रा त गनर्

सक्नह
ु ु नेछ। यो प्रा त गनर्का िनि त यो ठे गानामा लेख्नह
ु ोस ्ः Dr. C. L. Cagan, P.O. Box 15308, Los Angeles,

California 90015. तपाईंले पठाउनुहुने चेकमा ‘ख्री टमसको पत्र’ िन चय लेख्नुहोस ्, अिन तपाईंले

($10.00) छुट पाउनुहुनेछ।

७५ ($10.00) पठाउनुहोस ् र मेरो जीवन कथा प्रा त गनह
ुर् ोस ्!

७५

परमे वरले ख्री टमसको समयमा तपाईंलाई आिशष ् दे ऊन ् भनी म प्राथर्ना गदर् छु। उहाँले नयाँ वषर्मा

पिन तपाईंलाई आिशष ् दे ऊन ्! येशू ख्री टको प्रशंसा होस ्!

येशूको नाउँ मा तपाईंको

आर. एल. िहमसर्, जुिनयर,

डी. िमन., टीएचडी., िलट. डी.
िफिल पी ४:१३
डा. िहमसर् उनकी प नी एिलयाना, उनका पुत्र रोबटर् ,

रोबटर् की प नी िजन र रोबटर् का दइ
ु छोरीह

साराको साथमा

िहमसर् पिरवार

- ह ना र

ीमती िहमसर्का अंकल फ्राि स को

का ट्रो, केरोिलना, िब्रय ना, जो ग्वाटे माला, इरिवन
िकउलर र एि टओनीबाट आएका हुन ्।

डा. र

ीमती डा. एलमेर एल. टाउ सको साथमा,

जसले हाम्रो मजदरु िदवस स ताहा तको बाइबल

स मेलनमा िशक्षा िदएका िथए।
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