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िदस बर, २०१९
िप्रय िमत्र
इ छा त हु छ म तपाईंलाई योभ दा बढी खुसीको ख्री टमस पत्र पठाऊँ! तर साँचो कुरा भ ने हो
भने िवगत डे वषर्मा हामीले साँ चै चचर्को सबैभ दा नराम्रो िवभाजनको अनभ
ु व गर्य ।
यो िवगत वषर् केही मिहना अिघ नै सु

गु तमा सभाह

भएको िथयो। हाम्रा बिर ठ िडकनले अक पा टरसँग

गनर् थाले। ती दईु ले हाम्रो चचर्लाई नाश पान योजना तजुम
र् ा गरे । ती दईु ले अक चचर् सु

गन अिन सकेस म हाम्रा धेरै जना मािनसह लाई तानेर लैजाने योजना बनाए। मैले यो कुरा थाहा

पाउँ दास म यो ठूलो चचर् िवभाजनलाई रोक्न िढलो भइसकेको िथयो।
यो कुरा यसबेला सु

भएको िथयो जब एक अस तु ट िडकनले मलाई मारिपट गनर् उक्साएको

िथयो। मैले झगडा गनर् नचाहँदा ऊ चचर् छोडेर गयो। अिन चाँडै अ ह

अ यक्षले आ नो वेबसाइटमा छाडा त वीरह

उसको पिछपिछ गए। िडकनह का

राख्छन ्। ती ‘िवभाजकह ’ म ये एक जनाले ती त वीरह

दे खाएर मसँग सौदाबाजी गनर् खोजे, र यो यसमा पिु लस पिन संलग्न भयो। िडकनह का अ यक्ष र

ितनकी प नी हाम्रो चचर् छोडेर गए।

यसबेला बिर ठ िडकन खु लमखु ला सिक्रय बने। ितनी हाम्रो चचर् छोडेर गए र सकेस म हाम्रो

चचर्बाट धेरै जना मािनसलाई तानेर लैजाने कोिसस गरे । ती बिर ठ िडकन धेरै दशकदे िख हाम्रो चचर्को

एक अगव
ु ा भएकोले धेरै जना मािनस ितनको पिछ लागे र हाम्रो चचर् छोडेर गए। यो िवभाजन
भईसक्दास म ितनले हाम्रो चचर्का आधा सद यह लाई लैजान सके।
यस बेलाितरै मेरो शारीिरक सम याह

बझेर गएकाले मैले दईु आइतबारको सेवामा प्रचार गनर्

सिकनँ। ती आइतबार िबहानह मा सेिमनरीको एक जना िव याथीर्ले प्रचार गर्यो। तर ितनी अनभ
ु वहीन
भएकोले गदार् ितनका घिन ठ िमत्रह ले चचर् छोडेर जाँदा पिन ितनले मलाई साथ िदन सकेनन ्। यस

जवान मािनसले फरवरीको िदन मसँग संगित तो यो। ऊ र उसकी आमा चचर् छोडेर गए अिन

यू

इभा जिलकल चचर्ह मा जान थाले। यो मेरो िनि त सहन नसक्ने कुरा िथयो, िकनिक यस जवानलाई
म आ नो घिन ठ यिक्तगत िमत्र मा थ। २३ फरवरीको िदन मैले पा टरको

पमा राजीनामा िदएँ र डा.

िक्र टोफर केगन नयाँ पा टर बने। मलाई अवकाशप्रा त पा टर िनयक्
ु त गिरयो। म कमजोर भएकोले
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सेवाह मा उपि थत हुन सिक्दनथ। ३ माचर् को िदन डा. केगनले मेरो अवकाश र नयाँ पा टरको पमा
ितनको िनयुिक्तको घोषणा गरे । डा. केगन पा टर वमर्ब्रा डबाहे क मैले अिहलेस म िचनेको सबैभ दा महान ्
ख्रीि टयन हुनुहु छ। ितनको नेत ृ तविबना हाम्रो चचर् राम्रो अव थामा किह यै पिन फकर्ने िथएन।
तर असल कुराह भइनैरहे । २६ जनवरीको िदन हाम्रो वेबसाइटमा ४१औं भाषा थिपयो। यही िदन
(२६ जनवरी) हाम्रो

मािनसह

‘एप’

‘एप’ आइफोन र ए ड्रोइडमा जोिडयो।

यस िदनदे िख यता संसारभरका हजार

वारा हामीसँग जोिडएका छन ्, यसको िनि त

एक िमत्रलाई िवशेष ध यवाद छ।

यू योकर् सहरमा ब ने यहुदीह का िमसनरी
यसपिछ हाम्रो ४२ औं भाषा जोिडयो- जुन अिफ्रकाको मालावीको मुख्य

भाषा हो। २३ फरवरीको िदन डा. केगन आिधकािरक पा टर बने र मलाई अवकाशप्रा त पा टर बनाए।
मैले नभने पिन

प ट छ, म कमजोर र ती सबै ग जागोलको कारण िबमार भएको िथएँ। मेरी

प नीलाई ध यवाद िद छु- जसले यो सारा समयमा मलाई साथ िदइन ्। २७ फरवरीदे िख

२० माचर्स म मैले

िबदा िमलाएर िव ामका िनि त ितनलाई एिरजोनामा लग। २० माचर्को िदन म आइतबार बेलुकीका
सेवाह मा प्रचार गनर् फिकर्एँ र शिनबार बेलुकीका सेवाह मा िशक्षा िदएँ।

यस िदनदे िख यता हाम्रो चचर् भवन िबक्रीमा रािखएको िथयो। १४ अप्रेलको िदन

यही पुरानो

भवनमा मेरो ७८औं ज म िदन मनाइयो। ७ मईको िदन मैले केही िव वासयोग्य जवान मािनसह लाई िलएर
हाम्रो चचर्मा ‘सुसमाचार िव फोट’ लाई हाम्रो पा य पु तकको

पमा प्रयोग गद एउटा चेलापन झु ड सु

गर। २२ मईदे िख २९ मईस म डा. केगनले मेरी प नी र मलाई िचिनयाँ

याि ट ट चचर् र

यहाँका असल

पा टरसँग भेटन सेन फ्राि स को क्षेत्रमा लगे। हामीले माइक र मोना िरलेलाई पिन भे य , जो मैले मेिरन
काउ टीमा सु

गरे को चचर्को धेरै वषर्स म पा टर रहे का िथए। माइकले मलाई धेरै उ साह िदए, र मलाई

यो चचर्को ५०औं वािषर्क समारोहमा वचन बो न बोलाए। अ ह

यि त दयालु िथएनन ्, उनीह ले त हाम्रो

चचर् िवभाजनका िनि त मलाई नै दोष िदए, जसले मलाई धेरै पीडा िदयो।

२८ जुलाईको िदन हामीले हाम्रो चचर्मा डा. केगनको ६६औं ज म िदनको ठूलो भोज लगाय । यही

अवसरमा सेन गिब्रएल भे लीको हाम्रो चचर्को नाउँ ‘िद चाइिनज
ए जलस’ रािखने घोषणा गिरयो।

याि ट ट टे बरनेकल अफ ग्रेटर लस

यहाँ हामीले एउटा नयाँ भवन िकनेका छ र

चाँडै ब द गिरनेछ।
जुलाईको अ यितर मैले

यहाँको रोक्काको सूचना

ीमती िहमसर्लाई छोटो िबदामा ओसेनसाइडमा लग। मेरी प नी एिलयाना

िन स दे ह सारा संसारमा सबैभ दा असल पा टरकी प नी हुन ्। मेरो छोरा रोबटर् ले ली र मैले उसलाई र
उसकी आमाबब
ु ालाई इ ाएल पठाय । १७ नव बरको िदन मैले आइतबार िबहान र बेलक
ु ी प्रवचनह को
शङ्
ृ खला सु
शारीिरक

गर।

यो पिहलोचोिट िथयो जब म आइतबारका दव
ु ै सेवाह मा लामो समयस म प्रचार गनर्

पमा सक्षम बनेको िथएँ। डा. केगनको नेत ृ व र कठोर पिर मको कारण दइु जवानह ले उद्धार

पाएका छन ्, र धेरै जना िचिनयाँ िव याथीर्ह

हाम्रो चचर्मा आउन थालेका छन ्। डा. केगनले लस

ए जलसको डाउन टाउनमा भएको आ नो घर बे नुभएको छ, र उनले सेन गिब्रएलको भवनको निजकै

अक घर िक न खोिजरहनुभएको छ। अबको केही मिहनािभत्रै हामी हाम्रो नयाँ चचर्लाई

यो नयाँ भवनमा

सानछ ।
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अब चचर् िवभाजनको खेल समा त भएको ज तो छ। केही िदन अिघ मलाई िसटी अफ होपमा मेरो

के सर िनको भएको ज तो दे िखँदैछ भिनएको िथयो। डा. केगन, मेरी प नी र मैले हाम्रो घरमा मेरा
छोराह

र नाितनीह

साथै हाम्रो किठनाइको घडीमा हाम्रो साथमा उिभने धेरै जनासँग िमलेर परमे वरलाई

ध यवाद िदय । हामीले एकसाथ रमाइलो समय िबताय ।
प्रभुले तपाईंह

प्राथर्ना गनर् नभु नुहोला!

सबैलाई आिशष ् दे ऊन ्! हामीले िचिनयाँ चचर् सु

गिररहे का छ , कृपया हाम्रो िनि त

येशू ख्री ट, हाम्रा उद्धारकतार्को प्रशंसा होस ्!

डा. आर. एल. िहमसर्, जुिनयर
डी.िमन.,टीएच.डी. डी. िलट.,
िफिल पी ४:१३
मलाई मेरो पिरवारमा धेरै गवर् छ। बायाँदेिख

‘मलाई

दायाँ, वे ली, ले ली साथमा नानी ह ना, म

जीिवतह को दे शमा परमप्रभुको उ तमता

आफै, एिलयाना साथमा नानी सारा, ले लीकी

म

अझ

दे ख्नेछु।

पिन

िव वास

परमप्रभक
ु ो

छ

प्रतीक्षा

िक
गर।

प नी िजन, एिलयानाकी आमा िल डा र उसको

बिलया होऊ, र ितम्रो

दय साहिसलो

भाई एिवर्न क्यु लर

होस ्, र परमप्रभुकै प्रतीक्षा गर’ (भजन

२७:१३-१४)।
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