बहानीको शा त समय

बलदानको आवयकता
दन–१
हु ९◌ः १५–२८
‘वलदान’ श दले धावकका लाग ‘अगाड बन’ र बाबु आमाका लाग आना छोराछोरतको ‘ेम
गन’ का लाग पन योग हुनस%छ । यस श दले येशक
ू ो गहरो ेम, जन
ु ेम हा)ा लाग गनभ
ु* एको थयो,
.यसलाई पन इ1गत गछ* । येशक
ू ै श दमा हा)ा लाग बलदानको आव3यकता यसर 4य%त ग5रएको पाउछ7 –
‘सा8चै, म ................’ यह
ू :ना १२◌ः२४
यहाँ येशू भ:नह
ु ु :छ @क, कुनै मानसले मिु %त पाउन वा ब8न, हराएकाहB उहाँमा आउन, आि.मक Bपले कमजोरहB
वलयो हुन, हामी सबै पापका लाग मनु* अ.य:तै जBर छ । वलदान भ:नाले चच*का सबै @DयाकलापहBमा भाग
लन,ु हा)ो दशांश भेट अप*ण गनु* अथवा वाHष*क Hवशेष भेट (दान) माJ है न .यो भ:दा पन धेरै बK
ु नप
ु छ* । यो
जीवनको एक त5रका हो, Lदयको तबMता पन हो । .यो Lदय येशक
ू ो थयो । के आज तपाईको पन .यNतै Lदय
छ?
उदाहरण ◌ः–
सन
ु ीता दल
ु ाल बहनीलाई हामी च:दछौ । उहाँ तीन छोराछोरकP आमा हुनह
ु ु :छ, आनो घरको सRपण
ू *
काम गन, खेतीपाती गन, प5रवारको सRपण
ू * हे रTबचार गन जNता काम गरे र कहUयै पन था%नह
ु ु :न । तर यसको
साथै आना तीन छोराछोरलाई परमे3वरमा हुका*उन र .येक शनबार समयमा चच*मा आउने साथै भजन अगव
ु ाइ
गन .यसको अVयास गन, आइतबार र बध
ु बारको संगतीमा जानका निRत आनो घर दे Wख टाढा भए पन उहाँ
आपैm यी सबै कामका लाग परमे3वरमा बलदान गनह
ु* ु :छ । आनो दशांस भेट दनमा कहUयै सRझौता गनह
ु* ु :् न
। आनी छोरलाई पन दशांस भेट दनसकाउनभ
ु एको छ ।
आज तपाईको Lदयलाई जाँ8नह
ु ोस ् र ले[नह
ु ोस @क के कुराले तपाईमा येशक
ू ो जNतै Lदय हुनदे Wख टाढा पाछ* ?
येशक
ू ो जNतै Lदय हुनका लाग ाथ*ना गनह
ु* ोस ् ।

ु स र बलदान
दन–२
मक"ु स ८◌ः ३४–३८
बलदान यNतो श द हो जन
ु हरे क पाठमा श]ा र W^ि_`यन भेलामा योग हु:छ । यो एउटा शि%तशाल
श द हो तर के आज हामीले यस श दलाई जीवनमा अVयास ग5ररहे का छौ ? येशू मशहले Nप_ट पानु* भएको छ @क
आज बलदानलाई हामीले आ.मसात ् गनु* पछ* । आज परमभक
ु ो राaयको शपालु कामदार हुनको लाग बलदान
गन* त.पर हुनलाई नण*यको आव3यकता पछ* । उहाँले नण*य गर आनो जीवन परमे3वरको राaयको Hवकासको
लाग वलदान दनभ
ु यो । सायद, कठन समयमा आनो धन सRपत, %या5रयर (भHव_य) र आनो नातागोता
हा)ो पतनको कारण हुनस%छ तर येशल
ू े अगाडी नै यी सब काय* गनु* भइसकेको छ । तसथ* परमे3वर हामीले गरे को
बलदान भ:दा नकै बढ आशष दन तयार हुनह
ु ु :छ ।
क5रव एक महना अघ एउटा bदर ‘ए5रक’ फुल टाईम मनN`मा काम गनु* अघ उहाँ एउटा चउरमा
ाथ*ना ग5ररा[नु भएको थयो । र उहाँले केह नानीबाबह
ु B W^ि_`यन भजन अVयास गदै गरे को दे [नु भयो । ती
नानीबाबह
ु B नकै रा)ा थए । परमभु त तनीहBको भरोसा नदdषपन, पHवJता दे [दा उहाँलाई एकदमै रमाइलो
लाeयो । र अका*तर यस द_ु ट र f_ट संसारको कालो र छल बादलको छायाँले यनीहBलाई चाँडै नै छोपी अपHवJ र
परमे3वरत हठg हुने कुराले उहाँलाई Wख:न लाeयो । .यसपछ यी नानीबाबह
ु Bको भHव_यको बारे मा उहाँले सो8न
थाUनु भयो । यनीहBले कहाँबाट आशा पाउँ छन ् ? उहाँलाई लाeयो @क यो नै समय हो परमे3वरको वचन पैmलाउन
मसनका लाग च:दा ९m_कक_यल अयलतच_दगत_यल० को भेट दन नण*य गन । उहाँले दे [नु भयो @क कसर
उहाँको सानो बचतले परमे3वरको वचन कुना कुनासRम पैmलाउन र ती नानीबाबह
ु Bको जीवनमा आशाका दप
जलाउन सहयोग गन* स@क:छ र परमे3वरलाई स:न पान* स@क:छ ।
bदर ए5रकलाई थाहा नै थएन कP परमे3वरले उहाँको जीवनको लाग कNतो योजना बनाउनु भएको छ । पछ
परमे3वरले उहाँलाई ए:जेलस सहर पाRगाजामा मसन टममा भाग लने अवसर दान गनभ
ु* ो । र आज उहाँहBको
अगव
ु ा भई मानसहBको जीवनमा आशा दने, तनीहBलाई Dुसको बारे मा सकाउने काय*को लाग परमे3वरले
उहाँलाई योग गनु* भएकोमा उहाँ aयादै आभार हुनह
ु ु :छ ।
आज परमभक
ु ो राaयको HवNतारको लाग तपाईले के कुराको .याग गनु* आव3यक छ Hवचार गनह
ु* ोस ् । परमभक
ु ो
राaयको HवNतारको लाग .याग गन नण*य गनह
ु* ोस ् ।
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

बलदानका फाइदाह'
दनः–३

(फल)पी ३◌ः७–११
Dुसमा येशक
ू ो बलदान भ:दा ठूलो बलदान अB के हुन स%छ र Dुसको म.ृ यब
ु ाट उहाँले सRपण
ू *
मानवजातीको उMार गनभ
ु* यो र य%त गन* नस@कने अन:त आन:दको अनभ
ु ु त गनु* भो । पावलले पन येशक
ू ो
जNतै .यागपण
ू * जीवन जीई उहाँले अनभ
ु त
ु गनु* भएको ई3वरय शि%त र आि.मकP धनको अनभ
ु व गन* चाहे को कुरा
माथ वचनले बताउछ । पावल जा:दथे @क येशक
ू ो जNतो जीवन िजउँ दा माJै जीवनको स8चा उपहार पाउन संRभव
छ।

’ ले चेला जीवनमा संघष* गनभु* एको कुरा अभैm सRझनु हु:छ । उहाँ मlडलमा काम ग5ररा[ने

bदर ‘वेन

कP के गन ? उहाँहBलाई मनला भ:ने ठाउँ मा मlडलको अगव
ु ाई गन* बोलावट भएको थयो । जन
ु ठाउँ नकै
चन
ु ौतीपण
ू * थयो । उहाँहB सानो असिजलो परे को ठाउँ मा बNनु परे को थयो । एकपटका एउटा चोर आएर घर फोरे र
सामानहB यJयJ पारदएछ । अका*◌े पटक हुर वतास आएर घरको छाना उडाइ, पानीको पाइप फुटाई परु ा घर
भजाइ दएछ । केह समय पछ उहाँको mीमती बाहर नNकन लाeदा अगाडको ढोका खोUदा, एक मस
ु ाको प5रवार
.यह ढोकाबाट भJ पNन खोजेको दे [नु भएछ । उहाँको mीमतीले आि.तएर ढोका जोरसँग ब:द गन* खोaदा एउटा
मस
ु ा ढोकाले HपUसीयर रगताRय भएर मरे को याद गनह
ु* ु :छ । .यह महनामा अकd चोरले उहाँको कार फोडी कारको
कतभचभय लगेछ । केह दनपछ फेर अकd चोर आई परु ा कार नै लगी दएछ । मlडलमा पन Hवभ:न
चन
ु ौतीहB सामना उहाँहBले गनप
ु* ¥यो । यी सबै एकै महनाको अबधमा भएको थयो ।
.यस समयमा उहाँ Hव3वासमा सा¥है कमजोर हुनभ
ु एको थयो । परमे3वरको महमा होस ् @क भल
ु े उहाँलाई
.यNता साथीहBले आशHषत गनभ
ु* एको थयो । जसले उहाँलाई धेरै मnदत गरे । उहाँले परमे3वरमा गनभ
ु* एको
प5रmम खेर गएन । र उहाँलाई प3चताप गनभ
ु* एको केह समयमै परमे3वरले उहाँलाई दइु जना रा)ो 4यि%तलाई
परमे3वरको राaयमा Uयाउन मoत गनभ
ु* यो । र सोह वष* उहाँहBको अगव
ु ाईमा मlडलमा चेलाहBको सं[या २९०
बाट ४३० पग
ु ्न सफल भयो ।
आज परमे3वरले तपाईलाई दनु भएको आशष भ:दा आफुले गरे को वलदानमा बढ केि:pत हुनह
ु ु :छ ?
तर bदर वेन तपाईलाई हार नखान आqह गन* चाहनु हु:छ । सबै थोक परमे3वरको नय:Jमा छ । उहाँ सधै हा)ो

’ ले मनला

गतीको लाग काम गनु* हु:छ । उहाँ हा)ो Lदय र च5रJ नखारे को दे [न चाहनह
ु ु :छ । bदर ‘वेन
सहरको अुनभव पछ वलदानको अथ* बK
ु नु भयो ।

बलदान ◌ः परमेवरको मायाको भाषा
दनः–४

उ0प1त ४◌ः१–७ , यह
ू ना ३◌ः११–१२
परमे3वरलाई स:न पान* कयनको असफल यासपछ उसलाई कNतो महसस
ु भयो होला भ:ने कुराको Hवचार गदा*
सहयोग मUछ । उनी उसको बल अNवीकार गन परमे3वरत B_ठ भए । तर के परमे3वर सा8ची नै अ:यायी
हुनह
ु ु :rयो ? हामीले यो बK
ु नु पछ* @क परमे3वरले Lदय हे नु* हु:छ । परमे3वर हा)ो हरे क काय*को उदे 3य बK
ु नह
ु ु :छ ।
परमे3वर मानसको Lदयका सRपण
ू * कुरा जा:नु हु:छ । साँ8ची नै Lददय कत छल छ भनेर जा:नु हु:छ ।
जसNवBप कयनको बल पछाडी उसको Lदयको छल बाट अनभsरहनु भएन । परमे3वर अ:यायी हुनह
ु ु :थेन ।
परमे3वरलाई कयनले अप*ण गरे को बलको प5रणाम ◌ः–

1

उ.तम थएन (नJता वाइवलले उUलेख गन थयो) । कयनले आफुसँग भएको भuये उ.तम दएन ।

2

यद कयनको उoे3य परमे3वरलाई स:न तU
ु याउनु भएको भए हाबीलको बलले परमे3वर स:न हुनु

भएको कुरा थाहा भएर कयन पन खुसी हुनु पन थयो । परमे3वरलाई कयनको बल qहण योeय लागेन ।
यद असल प5रणाम Uयाउन (असल महसस
ु गन* र आव3ययकता परु ा गन*) ग5रएको भए .यसलाई बलदान भ:न

’ १३ वष*देWख

स@कदै न । बलदान कुनै 4यि%तत तपाईको अपार ेमबाट माJै ग5र:छ । एक सNटर ‘जोए

अHववाहत चेला हुनह
ु ु :छ । परमे3वरले उहाँलाई बलदान भनेको के हो सकाउन चाहनु हु:छ भनी नि3चत पानभ
ु* यो
भनी उहाँ भ:नह
ु ु :छ । उहाँको लाग गत वष*को शB
ु वात कठन थयो । मlडलमा एक दशक भ:दा Hवभ:न
ठाउँ हBमा ९mबलि_ब बाट %यामबोडया .यहाँबाट सेव,ु अन 4या1गकक र फेर mबलि_ब० सेवकाई गरे पछ उहाँले
सो8नु भयो कP उहाँ धेरै बलदान ग5र स%नु भयो । .यसपछ उहाँले के के बलदान गनु* भयो ग:न लाeनु भयो ।
उहालाई इ8छा लागेका र धेरै ाथ*ना गदा* पन नसन
ु ेको जNतो गनु* भएको कुरा उहाँले ग:नु भयो । प5रणम NवBप
उहाँ दःु खी हुन थाUनु भयो र सेवकाईका कुरा गन* झ:झट लाeन थाUयो । तर उहाँले प3चताप गनभ
ु* यो । परमे3वरको
महमा होस ् । परमे3वरलाई स:न तU
ु याउने बलदान सRपण
ू * Lदयले माJ सRभव हु:छ । अवेर भएपन ेम
ग5ररा[नु नै .याग हो । परमे3वरले अव3य स:
ु नु हु:छ बलदान नै ेम हो यशु Nवयमले पन Dुसमा सोह नै गनु*
भयो । @कन@क बलदान नै परमे3वरको मायाको भाषा हो ।

आपैmलाई सोuनह
ु ोस के आज तपाई परमे3वरको ेमको खातर बलदान गदै हु◌ुनह
ु ु :छ वा माJ एक
कत*4य सRझी आनो Lदयको लाग ाथ*ना गनह
ु* ोस ् र सोuनस
ु आपैmलाई आना सारा Lदय आज तपाई के कुरा
अप*ण गर परमे3वरलाई स:न पान* स%नु हु:छ । .यस कुरालाई बलदान गनह
ु* ोस ् ।

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

एक जी5वत बलदान
दनः–५

यह
ू ना १९◌ः२६–३०

’ ले जब येशू Dुसमा ट1गीएको र .यहाँबाट आनो आमालाई हेरेको बारेमा पनु हु:छ ।

‘मीकयो1ग

उहाँलाई कNतो महशस
ु हु:rयो होला भन सो8नु हु:छ । धेरै आमाबब
ु ाको लाग स:तानको म.ृ यु कUपना पन गन*
नस%ने कुरा हुन स%छ । सो भ:दा बढ परमे3वरलाई Hपडा भएको थयो जब येशल
ू े केह पाप नगदा* पन Dुशको .यो
नद* यी म.ृ यु झेUनु परे को थयो ।

‘मीकयो1ग’ को सात वष*को मlडलका लाग शासनक काय* अवधीमा उहाँ र उहाँको mीमानले @फलेHपनो
चेलाहBका जीवनमा धेरै घटनाहB घटे को दे [नु भयो । तर बरनाड र ने:सीको कथा सRझदा अभैm पन उहाँ भावक
ु
हुनह
ु ु :छ । मीकयो1ग ले[नु हु:छ @क एक रात जब उहाँ र उहाँको mीमान र उहाँको ३ वHष*य छोर चारलन चच*
अगाडी बसका लाग पWख*रा[नु भएको थयो । एक लागु पदाथ* सेवन गर गाडी चलाइरहे को चालकले उहाँलाई ठ%कर
दइ गाडी पखाँलमा जोती दयो । यस दघ
* नाले बरनाडको काधको हxडी भाँ8यो :या:सीको दे bे खy
ु ट
ु ा टायरले नरा)ो
सँग थ8यो । जन
ु खy
ु ा पछ काzनु प¥यो । र उहाँहBको सानी छोर मा5रयो ।
उहाँ अभैm पन .यस रात उहाँहBलाई अNपताल भेzन गएको सRझीदा स5र1ग हुनह
ु ु :छ । चाल{ र उहाँ केह पन
बोUन स%नु भएन । उहाँहB माJ Bन स%नु भयो । अ.याधक र%त |ाव र .यस घzनाको कारणले :या:सीको होस
आएको थएन । सारा मlडलका चेलाहBको माया, रगतको खाँचोमा रगत, पैसा, समय, खाना र सहयोग केह कम
रहे न । मनलाको चेलाहB आRदानी धेरै नभए पन सहयोग गन* सबै जना त.पर भए । मीकयो1ग भ:नह
ु ु :छ –
उहाँको नRती वरनाड र :या:सी जीवीत बलदानको एउटा महान ् उदाहरण हुनभ
ु यो । उहाँहBको छोरको म.ृ य,ु
:या:सीको खy
ु ा काzनु पदा* पन, आथ*क अ}~यारा , पन
ु बा*स साथै अ:य धेरै कठनाई वाबजुद मीकयो1ग
भ:नह
ु ु :छ @क उहाँको मlडल वरनाड र :या:सी एक जोशीलो जोडी हुनह
ु ु :छ । सबैलाई ो.साहन गनह
ु* ु :छ । उहाँहB
एक नाजुक ठाउमा बNनह
ु ु :छ । जन
ु एक डRपीङ साडडको Bपमा पन चन:छ । वरनाडले यता उता काम गनु* हु:छ
। र उहाँहBको जीवन ग5रबी रे खामन
ु ीको अवNथामा छ । उहाँहBको Lदय र Hव3वास दे खेर मकयो1ग अचRममा
पनह
ु* ु :छ ।
मीकयो1ग जब जीवनका चन
ु ौती भएर जानह
ु ु :छ । तब वरनाड र :या:सी र परमे3वरको बारे मा सRझनु हु:छ ।
परमे3वरले गनभ
ु* एको .यागको कारणले वरनाड र :या:सी र सबै जनाले यस संसारमा आशा गम
ु ाउनु पद न ।
मीकयो1ग हराएको यस संसारलाई परमे3वरबाट माJै सRभव .यस आशा वाxन जीHवत बलदान ब:न चाहनु हु:छ ।
आज तपाई कसर आनो जीवनलाई जीHवत बलदानको Bपमा Nतत गन*स%नु हु:छ ?

स8चा चेलाह' सबैकुरा 0या;न प1न त0पर हु छन ्
दनः–६

मकु"स १०◌ः२६–३१
चेलाहBलाई थाहै थएन .यस दन जब येशल
ू े शता द कै सबैभ:दा ठूलो अफर ददै हुनह
ु ु :rयो आनो
लगानीमा सत तसत नाफा यस धत*मा माJै नभएर सय गण
ु ा बढ आउने समयमा अन:त जीवन तर एउटा कुरा
तमीले सबै कुरा .याeनु पछ* (घर, दाजभ
ु ाइ, दद, बहनी, आमाबब
ु ा, स:तान, काम) Hव3वास गन नस@कने कुरा,
चेलाहBले प.ताउनै सकेनन ् । र तनीहBले येशल
ू ाई सोधे .यसो भए को बाँ8न स%छ र ? येशल
ू े तनीहBलाई हे रेर
भ:नभ
ु यो ‘परमे3वरका निRत सबै कुरा सRभव छ

’।

‘पल अलदानी’ (एक मNु लम प_ृ टभमु ी भएको) येशलू ाई आना भु बनाउन चाह:थी । तर एउटा माJै समNया
उनको प5रवारले उनीलाई मान धRकP दए । –.यस ठाउँ मा मN
ु लम र W^ि_`यनको nव:द Jीव हुने गछ* । चेNटर
उमागङ
ु कP mीमती सरकPटले उनीलाई परमे3वरको वचन अuययन गर उनीलाई बि}तNमा दए । 5रसले चुर भएको
प5रवारले पल अलदानीलाई घरमा थन
ु ेर राखे । तर पल अलदानी पछाडीको ढोकाबाट भागी माJ श5ररमा लगाएको
लग
ु ा लई नत कुनै पैसा नत कुनै सामान एउटा डु1गमा बस २० घ:टाको याJा पार ग5र मे`ो मनला W^ि_`यन
चच*मा जान थालन ् ।

परमे3वर आनो तsाबाट @फनु* भएन । पल आज एक Hववाहत र आमा हुन ् र आज उहाँ आनो mीमानसँग होप
वडवाइड Hपलपय:सको अगव
ु ाई गनु* ह:छ । ४५०० नयाँ दाजभ
ु ाइ र दद बहनी साथै हजारौ होप का नानीबाबह
ु B
आज उनको प5रवार भएको छ । उनको मN
ु लम प5रवार पन आज उसको नयाँ जीवन दे खी खश
ु ी छन ् ।

Tबचार गनह
ु* ोस ्, चेला भएर आज केह छ जो तपाईले .याeनु पनछ ?

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

आ>ाका?रता–
–स@ बलदान
दनः–७

हु १०◌ः१–११
अचम, अ3चय* च@कत, भाHवत, जNता श दले येशक
ू ो ेम हामी त कNतो थयो भने र जनाउछ । हbु ५
अनस
ु ार येशल
ू े बलदान माप*mत आsाका5रता स%नभ
ु एको थयो । उहाँको बलदानले पन
ू उ.थान सRभव भयो ।
सM आsाका5रताले सM बलदान Uयायो ताकP हामीले अनq
ु ह र मिु %तको सM उपहार पाएका छौ । येशल
ू ाई के
कुराले बलदान गन* े5रत ग¥यो ? हbु १२ ले बताउछ @क उहाँ अगाड राWखएको आन:द नै हो । .यो आन:द हामी
सबै मानवजातका लाग परमे3वरको उo3य नै थयो । हा)ो दमागमा येशल
ू े हा)ा निRत के गनभ
ु* यो .यसको
मनन गरौ ।
यी वचन पनु होस ् ।

२ को?र थी ५◌ः२१
यह
ू ना १७◌ः२२, १५◌ः११
ए(फसी २◌ः६
येशक
ू ो सM आsाका5रता र बलदान माप*mत नै हामीले यी कुराहB ा}त गन*सकेका छौ । परमे3वरले उहाँको ेम र
अनq
ु ह अ.य:त धेरै ख:याउनभ
ु एको छ । केह बाकP रा[नभ
ु एन – कुनै खश
ु ी, ेम, आन:द र ]मा । उहाँले भनेको
कुरा सबै छन ् ।
आज तपाईको लाग आsाका5रता आन:द अथवा भार के भएको छ ? Nवत:J वा जेल ? परमे3वर त आsाका5रता
को अथ* कुनै धाम*क HवधीHवधान भ:दा धेरै फरक छ @कन@क यो येशक
ू ा निRत अ.य:त फरक थयो । आsाका5रता
परमे3वरको आशष र अनq
ु हको लाग आभार र आन:दको तक हो ।
चन
ु ौती ◌ः आज तपाईलाई परमे3वरको आsा पालन गन* के कुराले रो%छ ? अकdको चेलासँग Nवीकार गनह
ु* ोस ।
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

बलदान–
–Bदयको कुरा हो
दनः–८

लक
ु ा ७◌ः३७–४७
कUपना गनह
ु* ोस फ5रसीहBले येशल
ू ाई भोजनका लाग नRतो दनभ
ु यो । मठो भोजन, भ य तयार,
राजकPय भष
ु ा, धाम*क Hवश_ठ वग*का 4यि%तहBसँग संगत बढाउन एक उ.तम मौका । तब एक पापी NJी सायदै
(एक वे3या) आउँ छे । उसले आफुसँग एक स1गमरमरको शशीमा अ.तर Uयाई उहाँको पाउमा लगाई B:छे । सबै
नजर उनीमा पछ* । तरै पन येशक
ू ो पाउमा प5र उनी उहाँको पाउ आँशल
ु े धोई आनो कपालले उहाँको पाउ प8
ु छे । सबै
जना झन ् रस र घण
ू े .यस NJीलाई दयाले भ5रपण
ू * भई उनको सबै पाप ]मा गरदनु हु:छ ।
ृ ाले हे छ*न ् । तर येशल
येशल
ू े .यस NJीको स8चा बलदानी र प3चातापी Lदय दे [नु भयो ।
के आज तपाई परमे3वरले ]मा ग5रदनु भएको तपाईको अधम* को लाग आभार हु◌ुनह
ु ु :छ ? के तपाई आज
करकापले बलदान गनह
ु* ु :छ ?जब तपाई बलदान गनह
ु* ु :छ कसलाई स:न पानु* हु:छ ? तपाईको जीवनको कुन
]ेJमा बलदान Lदयमा तयार पान* संघष* गनु* परे को छ ?

‘%यालोइ गाबकु ान’ चेला ब:नु पहले सRमान र आराम मन पराउथे । तर उहाँको बि}तNमा प3चात, परमे3वरले
उहाँलाई येशक
ू ो पाउमा Uयाई वलदान मन पराउन सकाउनु भएको छ । जब पन उहाँ फकर हु◌ेनह
ु* ु :छ कसर
उहाँलाई परमे3वरले उहाँको पापबाट छुटकारा दइ माफ गनभ
ु* एको छ । आफुसँग जे छ जे स%नह
ु :छ । अ.तरको भेट
NवBप येशम
ू ा अप*ण गनह
ु* ु :छ । उहाँलाई कहUयै येशक
ू ो Lदय र उहाँको बलदान Tबस*नु हु:न ।
सो8नस
ु ् आज तपाईको जीवनको कुन ]ेJम* आभार ब:न बाँकP हु:छ । .यस ]ेJमा इमा:दार हुने नण*य गनु* होस ् ।
परमे3वरलाई उहाँको ]माको लाग कत धेरै आभार हुनह
ु ु :छ भनी च ी ले[नु होस ् ।

.................................................................................................................................................
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एक बब
ु ाको बलदान ÷ 0याग
दनः–९

उ0प1त २२◌ः१–१४
मे`ो मनला W^ि_टयन चच*का बरनाड र :या:सीले जNतो प5रNथीती माप*mत जानु परे को थयो साथै हामी
कतले कUपना माJै गन* स%छ । चच*बाट घर फक*ने Dम मदरा सेवन गरे को चालकले उहाँहBको जीवनमा Hवनाश
Uयाइदयो◌े । यह अ:त थएन । यसको केह महना पछ भषण विृ _टको कारणले परु ा गाउँ पहरोको कारणले गदा*
प5ु रयो । सय7 टन माटो र फोहोरले गाउँ मा भएको धेरै मा:छे प5ु रए र मा5रए । जीवन सरल नभई झन कठन र
असहनीय भयो ।
तर आज पन बरनाड र :या:सी .यि.तकै Hव3वासीलो हुनह
ु ु :छ । मlडलका अB दाजभ
ु ाइ र ददबहनीलाई
सहयोग गन* ाथ*ना गन* छोxनु भएको छै न । कसर आज उहाँहB एक पछ अकd आएको वलाई सह परमे3वरलाई
.यागी दएका छन ् ।
आज हामी कत स–साना समNयादे Wख थाकेर परमे3वरबाट आनो भरोसा हराउँ दछौ । यJो प5र]ा वाबजद
ु वरनाड र
:या:सी परमे3वरत स8चा रह Hव3वास .यागेको छै नन ् । उहाँहB एक गवाह हुनु हु:छ @क कसर Hवभ:न
प5रNथीती माप*mत परमे3वर हा)ो Lदयलाई तयार पानु* हु:छ । उ.पत २२ मा अbाहाम परमे3वरसँग हxथे भ:ने
वचन हे दा* थाहा पाउँ छ7 । अbाहामको जीवनमा कत धेरै प5र]ाहB आएका थए । उहाँको च5रJ, वफादा5रता, र
Hव3वास हUलाउन Hवभ:न प5र]ा आइनै रहे । हामी सिजलै कUपना गन* स%छ कP उहाँलाई मो5रयाह पव*तमा
कNतो प5रNथीतीबाट जानु परे को थयो। अbाहामले प5र]ामा पन अडग रहन संके @कन@क उहाँले Hव3वास गरे
परमे3वरले सबै कुराको 4यवNथा गनह
ु* ु :छ र उनको बचाउको लाग आउनु हु:छ । (हbु ११◌ः१९) जस NवBप उहाँ
हा)ो Hव3वासको Hपता ब:नु भयो । बेन चौ चेला हुनु भएको १३ वष* भयो । चेला भई यस छल आडRवर पापी
संसारमा aयन
ू ु सिजलो कुरा होइन भनी उहाँ भ:नु हु:छ । अब त उहाँहBको छोरा छोर पन छन । जीवनमा अB धेरै
प5र]ा भएर जानु पन कुरा सRझदा रमाइलो साथै डर पन लाeछ ।
परमे3वरमा जब बM
ृ हुँदैजा:छौ उहाँमा अB समHप*त हुन सक ।

.................................................................................................................................................
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Bदयको आकार
दनः–१०

मकु"स १२◌ः४१–४४
परमे3वरको राaयको HवNतारको निRत आथ*क Bपमा बलदान गनु* उहाँ त आभार कट गन एक उ.तम
त5रका हो । एउटा कुरा याद राखौ @क हा)ा हरे क बलदानका कारण एक आ.माले अन:त जीवन पाउने अबसर ा}त
गछ* । आमालया भ:नह
ु ु :छ @क हामी चेलाहB भएर Tबताएका यत वष*मा उहाँले स%नु भयो @क हामी ेम नगरकन
दइरहन स%छौ तर ेम गरे र नदइरहन स%दै नौ । बलदानी Lदयको उदाहरण खोaन हामी समp
ु पार जानु पद न
@कन@क परमे3वर नै यसको ठूलो उदाहरण हुनह
ु ु :छ । उहाँले हामीलाई गनु* भएको ेमको खातर आनो एउटै माJै
छोरा दनु भयो @क हामी असल जीवन aयन
ु सकू ।
मकु*स १२◌ः४४ @कनभने सबैले आनो–आनो शNताबाट चढाए, तर यस NJीले चाह आनो द5रpताबाट आनो
सारा जीवीका नै अप*ण गर ।
.यस ग5रव Tबधवाले उनको Lदयको उदारताको कारणले शसीत भई, आनो च:दाको प5रमाणले होइन । अBको
भेटको दाँजोमा उनको भेट कम भए पन .यस सानो भेट पछाडीको Lदय नकै Hवशाल थयो । .यस NJीलाई अव
अकd खाना कहाँबाट आउछ भ:ने कुराको पन कुनै पवा*ह थएन । उनी केवल परमे3वरत आनो सRपण
ू * भि%त जे
छ .यह अप*ण ग5र 4य%त गन* चाह:थी । .यस ग5रब NJीले अमालयालाई .यस मlडलका प5रप%क चोलाहBको
ेरणशील उदाहरण Nमरण गराउदछ । लनदा एक ए%लो आमा हुन ् जसका ५ छोरा छोर र ८ नातानातनी छन ् ।
उनको २ छोरहB र छोरा चेला हुन ् । उनको आRदानीको |ोत भनेको भातको बनेको केक बेची र स–साना घरको काम
गर आउने हो । उनको Lदय Hवशाल छ । स1गतीमा पन उनी जोशीलो हुनह
ु ु :छ । उनी घरबाट सेवकाई आउन डेढ
घ:टा गाडी चढ आउनु हु:छ । उनी आनो :यन
ू आRदानीबाट पन आनो मासक च:दाको साथ साथै मसन
च:दा ९अयलतच_दगत_यल० दई अB सबै चेलालाई अचRममा पान* सफल छन ् । उनी आनो सानो भेटले
परमे3वरको वचनले मानसको जीवन प5रवत*न गन काय*मा सहयोग प¥ु याउने कुरा सRझी आभार छन ् । उनी
मlडलका चेलाहB मuयेका एक आन:द र जोश भ5रएको एक चेला हुन ् । गत वष* उनी ‘बाइबल टक’ लडर बन
परमे3वरको वचन झन जोशीलो तवरले वाxने गरे कP छन ् ।
आज हामी भेट चढाउदा आनो Lदयको जाँच गर । के आज हामी उदार च.तले द:छौ ? परमे3वरमा कोमल
Lदयले उहाँत कृतs रहरहन उहाँमा ाथ*ना गर ।
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

टु( एको Bदयको बलदान
दनः–११

भजनसंFह ५१◌ः१६–१७, १४७◌ः३
दाउद परमे3वरलाई स:न पान* खोaने 4यि%तको Bपमा पन चन:छ । तर कसर एक 4यभचार, ह.या, छल गन
4यि%तले परमे3वरलाई स:न पान* स%छ त ? Lदय टुटे पछ माJै मानस प5रवत*न हु:छ । र यो परमे3वरलाई पण
ू *
Bपमा भरोसा गन नण*य गरे पछ आउछ । परमे3वर टुटे को Lदय इ8छा गनह
ु* ु :छ यNतो Lदयलाई तरNकार गनह
ु* :न
।

’ लाई मनला चच*का चेलाहBको Nमरण गराउँ दछ । बमु र ए:जल जनु @फल}पी:सको एक

यो बचनले ‘सर@कत

प5रचीत 4या:डको सदNयहB हुन ् । तर उनीहBले खोDो Wख_zयन जीवन यापन ग5ररहे का थए । पाप कहले ल%
ु दै न
र उनीहBको पाप उदा1गो भयो र दब
ु ै जनाले संगै परमे3वरलाई .यागे ।
एक दन ती दब
ु ै जना सर@कतको घरमा आए र उनहBले फेर परमे3वरको राaयमा फक*ने इ8छा जाहे र गरे ।
ए:जल गभ*वती थइन ् । उनीहBको साथ यNता HवकUपहB थए – परमे3वरको मlडल .यागी भागेर Hववाह गन वा
पन
ु ः टुटे को Lदयले परमे3वरसंग पाप ]माको निRत Tब:ती गन । उनीहBले दो|ो HवकUप छाने र तनीहBको
सRब:धलाई अ:त गर 4यि%तगत Bपमा परमे3वरको खोजी गन नणर्य गरे ।
सरकPत र उनको mीमानले फेर यी हराएको आ.मालाई सह बाटो दे खाउने अबसर ा}त गरे । एक वष*सRम
उनीहBले बम
ु र ए:जललाई वचन अuययन गराई ाथ*ना गरे । उनीहB पण
ू * Bपमा टुटे का थए । र गत फेbव
ु रमा
उनीहB पन
ु ः मlडलमा Nवीकारए ।
उनीहBले आनो संसा5रक सपना र पापमय सRब:ध .यागी परमे3वर तर फक । उहाँको ताsालाई पन
ु ः सRझी
आनो गUती Nवीकारे । माच* महनामा उनीहBलाई पन
ु ः Hववाहको आ.मीकP Bपमा काम सB
ु ग5रयो । bदर बम
ु ले
एक नकै चच*त गीत लेखे जसलाई एसया भर दे खाउनलाई ◌ः.ख ् राजी भयो जन
ु mगकष ्अ ख_मभय मा
@फलHप:सका राि_`य Nतरको कलाकार र सरकPतका mीमान र अB ५ जना चेलाहB पन थए । उनीहBले
प3चाताप गरे पछ बम
ु र ए:जल एक [यात गायककार भगन ए:यल
ु रnवारा फलव:द पन भए ।
टुटे को र प3चातापी Lदय माप*mत माJै परमे3वर एक दःु खत घटनालाई पन Hवचमा बदUनु हु:छ । आज हा)ो
जीवनमा कुन ]ेJमा परमे3वर त टुटन र न) हुनु जBर छ ?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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1नर तरताः Gेमको बलदान
दनः–१२

१ यह
ू ना ४◌ः७–१२

’ श द एक अका*लाई नर:तर ेम गन* योग ग5रएको छ ।अकd अथ*मा यस श दको◌े

नयाँ करारमा ‘नर:तरता

अथ* कुनै BकावटHवना नयमत, कायम गन,ु* सहन,ु एकै अवNथामा रहरहन,ु यासरत रहन,ु लगाव हुनु आद
जनाउदछ । यो वचनले हामीलाई सचेत गराउँ छ @क हामी आनो ेमबाट था%न, वा मन @फराउन स%छौ । सह
सRब:ध कायम रा[न नदनक
ु ो शJू िNथरता नहुनु हो । कुनै दन हामी हरकारको .याग बलदान गन* पन त.पर
ह:छौ । तर कहले हामी सानो कुरालाई माफ गन* पन तयार हुदै नौ ।
नर:तर श दको योगले अ}~यारा प5रिNथतीमा पन त.पर रहनु भ:ने कुराको संकेत गछ* । हामीलाई सरा}नेलाई
पन न_कपट ेम र ाथ*ना गनु* – यह नै .याग वा बलदानको उदाहरण येशू मसहले आज हा)ो लाग गनु* भो ।
यNतो महान ेम कहाँ दे [न स%छौ ?
१ यह
ु :ना ४ ले यस रहNयलाई बताउँ छ । हामीले पहले परमे3वरलाई ेम गरे का होइनौ । हा)ो काय* र यासले यो
सRभव भएको होइन । परमे3वरले हामीलाई दशा*उनु भएको ेम नै साँचो र स.य ेम हो ।

‘एडमlड सपु 5रयो’ चेला भएको १३ वष* भ:दा बढ भयो । उहाँको यो चेलाको सफरमा उहाँले धेरै बलदानहB र
लगभग १३ पटक भ:दा बढ ‘Hवशेष सहयोग’ भेट दनु भएको छ । सन १९९१ मा उहाँले मनला भ:ने सहरमा
आनो साथमा दईु वटा झोला माJै लई जाने नण*य गनु* भो ।
मेरो घर प5रवार, सरु ]ीत वातावरण, अमे5रकामा रहे को जीवन र सबै आथ*क सपनाहB .यागी मनला छदा*को डर
आज पन उहाँले Tबस*नु भएको छै न । उहाँले एक सM Hव3वHवnयालयको पढाई र डा%टर ९मयअतभच० ब:ने
सपना सबै कुरालाई छाडी मनला आउन उहाँ तयार हुनभ
ु यो । पन
ु ः सन ् १९९६ मा भल
ु े उहाँलाई 4याकोलोड सहरमा
सेवकाईका लाग अगव
ु ाई गनु* भो । @फलHप:समा ११ वष* भ:दा बढ बNदै आउनु भएको छ । र यी समयमा भल
ु े
उहाँलाई अचRम त5रकाले आशष दए र एक स:
ु दर र आ.मीकP चेलासंगको Hववाह पन गराउनभ
ु यो । आज दईु
जना तारा जNता छोरा र छोरले उहाँहBको प5रवार खश
ु ी भएको छ (सो@फया एन र सन bाइन) । जीवनको याJालाई
फक हे दा* र सबै .यागहB सँRझदा उहाँ Nवीकानु* हु:छ कP नर:तर ेममा अग बढनु सबै भ:दा ठूलो .याग थयो ।
उहाँको परमे3वरसँगको याJामा र अBसँगको सRब:धमा िNथर भइ रहने नण*य नै सबै भ:दा ठूलो बलदान थयो ।
परमे3वरमा आनि:दत र जोशीलो हुन े5रत गन योजना बनाउनु होस ् ।
कत बजे उ~ने, के पढने, कत ाथ*ना गन, कसलाई परमे3वरमा मoत गन, Nप_ट लेखी .यसमा रहनह
ु ोस ् ।
.................................................................................................................................................

कHट – 5ववासको बलदान
दनः–१३

म0ती १५◌ः२१–२८
छोर द_ु ट आ.माnवारा सताइएको हुदा .यस कनानी NJी ठूलो पीडामा थई । आनो छोरको लाग येशम
ू ा Tब:ती
गनु* बाहे क अB कुनै उपाय थएन । उनको सहायता अB कसैले गन* स%दै न । उहाँका चेलाहBले तनलाई धपाउन
खोजे । तर पन उनले हार मानन । Hव3वास गन* छे डन । उनको दःु खले येशक
ू ो चम.कारको लाग उनलाई अभैm
ड बनायो । दःु खका वाफजुद उनको पण
ू * Hव3वासले Nवयम येशू च@कत हुनभ
ु यो र उसकP छोरले च1गाई ा}त गर ।
हा)ो दःु ख Hपडामा पन डता साथै Hव3वास गना*ले येशू स:न हुनह
ु ु :छ । सन ् २००१ लेगापी मlडलको
Nथापनादे Wख वत*मान समय सRममा सबै भ:दा चन
ू ौत पण
ू * तथा फलव:द पन रयो । मेयोन aवालामख
ु ी दईु पटक
फुzयो र यसबाट नNकेको Hवषालु खरानीले परू ा सहर र लेगापी मlडल ढा%यो, सन ् १९६८ पछ लामो समयमा
यNतो भएको थयो । यस भषण aवालामख
ु ीको कारणले परू ा सहर आगोको भyी भैm तातेको थयो । यस मेयोन
पव*तको बेसीबाट मानसहBलाई TबNथाHपत ग5रयो जसमा मlडलका र प5रवार पन थए । निजकैका चेलाहB
लगायत बNतीका अB मानसहB aवालामख
ु ीको Hवषालु खरानी परे का पानी खाँदा धेरै जना Tबरामी परे । मनीला
मlडलमा चेलाहBको उदारताको कारण गाHप मlडलका दाजभ
ु ाइ दद बहनीहBले बोटलको पानी(सरु ]त पानी)
Hपउन सके । तर पन Hवषालु खरानीले .यहाँको पानी, हावा, बनNपत सबै भाHवत भएका थए । .यस मlडलका
चेलाहB आनो आनो NवाNथ सरु ]ा र जीवनको लाग भयभत थए । यी सबै दःु ख Hपडा बाबजुद लेगापीका
मlडलले हार नमानी Hव3वास ग5र नै रहे । .यस साल (सनः २००१) मा मlडलको सं[या झन झन बदै नै गयो । ती
सबै अ}~याराका बाफजुत । पB
ु षको सं[या क5रव क5रव दइु गण
ु ा भयो । aयालामख
ू ीको HवNफोटन समयमा पन ३
जना bदरले येशक
ू ो नाउमा बि}तNमा लए । मlडलको डता र Hव3वासलाई मuय नजर गद भल
ु े आशषको झर
बसा*उन छाxनु भएन । .यस साल उहाँहB नागा भ:ने ठाउँ मा नयाँ मlडल Nथापना गन* सफल हुनभयो, जन
ु .यस
रा_`को 4यापा5रक के:p हो ।
तपाईले भोeदै गनु* भएका दःु खहBले तपाईलाई Hव3वासको शि%त पयान े5रत गारोस, पापसँग झ%
ु न होइन ।
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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बलदान दनु पहले नIता
दनः–१४

१ शामए
ू ल १५◌ः२०–२३
परमे3वरले शाउललाई इ|ायलको थम राजा अभषेक गन* चु:नु भयो । उसलाई आफु राजा हुने योeयको नभएको
हुनाले सB
ु मा न)ताका साथ आनो शासन Nवीका¥यो । १ शामए
ू ल १५ मा परमे3वरले शाउललाई अमालेकPहBलाई
उनीहBले इ|ाइल माथ गरे को अ:यायको लाग सजाय दन संहार (न_ट) गन आsा गनु* भयो । परमे3वरले
Nप_टसँग सबै अमालेकPलाई र उनीहBको गाइवNतस
ु मेत संहार गन आsा गनु* भएको थयो । तर शाउलले
अमालेकPहBका राजा आगाग र असल गाइबNतल
ु ाई भने मारे न, जे जे असल थयो .यसलाई आफु सँग रा[यो । जब
शामए
ू लले शाउललाई उसले गरे को पाप (अनाsा5रता) को बारे मा सोधे । उनले पाप नगर अB रा)ो काम गरे को भनी
बहानाहB पेश गन* थाUयो । शाउलले आनो यस अपराध (परमभु को आsा नमा:न)ु को कठोर प5रणाम भोeनु
प¥यो । शाउल हठg र घमlडी ब:यो र कुनै पन कारको बलले उसले गरे को पापलाई ढा%न सकेन । फल NवBप
शाउल राजाको पदबाट खNयो ।
हामी पन धेरै पटक शाउल जNतो काय* गछ । सB
ु सB
ु मा परमे3वरको कृपा र ेमको योeयको नभएको महशस
ु गछ7
र उहाँलाई सारा Lदयले पज
ु ी महमा चढाउछ । जब समय Tब.दै जा:छ हामीभJ घमlडको @करा छछ* । परमे3वरको
आsा छोडी आनो मागहB परमे3वर सRमख
ु रा[न थाUछौ । हामी ^ी_टयन भई aयछ
ुँ ौ । हामी सो8छ @क
परमे3वरले हा)ो हरपक
ु ार र इ8छा परू ा गन पछ* । परू ा नभए पछ मन ततो पाछ7 । स–साना पापमय Nवभावबाट
ठूला पापमा भासन थाUछ । अ:तमा हा)ो घमlड नै हा)ो शB
ु को बलदानको पतनको कारण ब:छ ।
साराया मानालोटोको जीवन गत वष* नकै चन
ु ौत पण
ू * थयो । उहाँको Hपताको दे हा:तबाट उहाँलाई ठूलो चोट परे को
समयमा उहाँको वैवाहक जीवनमा समNया झेUनु प¥यो । छोराछोरहBको NवNrय सRब:धी समNया सRब:धमा
चसोपना, साथै मlडलका Hवभ:न चन
ु ौतीहB, प5र]ाहB, यी सबै कारणले उहाँ परमे3वरलाई गनगन गन* थाUनु
भयो । यNतो सो8नु भयो – मैले हर@कसमको .याग गर । तर उहाँको घमlडले उहाँलाई शंका र ततोपना तप*m
धकेUदै लeयो । परमे3वरको महमा होस ्, उहाँले आनो घमlडीपनलाई .याeनु भयो । उहाँले पन
ु ः नयाँ जीवन पाउनु
भयो र उहाँलाई लाeछ यो जीवन aयन
ु को योeयको उहाँ हुनह
ु ु :न तर परमे3वरको कृपा र ेम Tबशाल छ ।
आफुलाई परमे3वर सामु रा[नह
ु ोस ् । उहाँको महमा गाउने योeयको नभएको कुरा महशस
ु गनह
ु* ोस ् ।
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

ठूलो कृत>ता – ठूलो बलदान
दनः–१५

रोमी १२◌ः१, १२◌ः६–८
जब तपाई आराधना श द स:
ु नु हु:छ तब सबै भ:दा पहले तपाइको दमागमा के आउदछ ? परमे3वरको आराधना
भ:नाले शनबार हामी जे गछ, माJ ती कुरा पद न । यस श दले हामी को ह र चेलाको नाताले हामी के गछ7◌ै भ:ने
प5रभाषा दनु पद* छ । हामी आनो समय कसर Tबताउँ छौ, हामीलाई भल
ु े दनु भएको तsाहB कसर योग
गछ, हामीसँग भएको साधनको बलदान यी सबै आराधनाको काय*मा पद* छ ।

‘केमट आगोट’ चेला ब:नु भ:दा पहले एक दौडको लाग धेरै समय अVयासमा लगाउनु हु:rयो । कहले काह
दनको तीन पटक अथवा ६ घlटासRम अVयास गनह
ु* :rयो । आज चेला बन सकेपछ उहाँ सो8नु हु:छ @क आज
.यत कै समय उहाँ भक
ु ो राaयको लाग लगाउन तयार हुनह
ु ु :छ ? के जन
ु समय हामी भु आराधनामा लगाउछौ
यसले केह फल Uयाउछ र ? उहाँको १२ वष*को चेला जीवनलाई Hव3लेषण गदा* उहाँ प%का सँग भ:नस%नु ह:छ @क –
हो यसले फल Uयाउछ । उहाँ Hव3वाससाथ भ:नह
ु ु :छ कP मनला मlडल बलदानको जगमा NथाHपत भएको हो ।
उहाँ आज पन Nमरण गन* स%नु हु:छ जब उहाँ एक जवान W^_टयन हुनह
ु ु :rयो, मनला सहरमा मसन टम लएर
गई परमे3वरको वचन पैmलाउने काम आनो साथीहBलाई सन
ु ाएको .यस सपना .यसको १ वष*पछ यथाथ* ब:यो र
उहाँले धेरै आHषशहB भु माप*mत ा}त गनु* भयो । आनो अमे5रकामा एक ठूलो उxययन कRपनीको रा)ो जागर
.यागी उहाँ .यस मसन टममा संलeन हुनभ
ु यो र आज @फलHप:समा भक
ु ो राaय (मlडल) मा फुल टाईम
शासकको है सयत ले काम गद हुनह
ु ु :छ ।
उहाँ Hव3वासका साथ भ:न स%नु हु:छ @क भल
ु े उहाँलाई नराश पानु* भएन तर सय7 गण
ु ा कUपना गन नस@कने
गर◌े उहाँको जीवनमा आशष ख:याउनु भएको छ । .यस मसन टमको कारण जतको जीवनमा आशाको दप
जलाइन सकPयो, जतको आ.मा बचयो, भक
ु ो आन:द ा}त गन* जतले सके, यी सब कुरा हे दा* उहाँले परमे3वरमा
गरे को .यागत उहाँ धेरै कृतs हुनह
ु ु :छ । आज परमे3वरतको नNकपट आभारपनबाट हा)ो बलदान उ.प:न
हु:छ या यी बलदानलाई हामी एक कत*4यको Bपमा माJ ल:छौ । ठूलो कृतsता माप*mत ठूलो बलदान
नग5रदएको भए आज तपाईको जीवन कNतो हुने थयो होला । के आज तपाई परमे3वरका सरु ]त छायाँTबनाको
जीवन कUपना गन* स%नु हु:छ ?
आज क_टमा परे को चेलाहBका लाग ाथ*ना गनह
ु* ोस ् । बाहना बनाउन ब:द गनह
ु* ोस ् । आज सो8नु होस ् तपाई कहाँ
हुनह
ु ु :छ र जवरजNत नण*य ग5र सह Lदय र Tबचारसाथ बलदानी Lदयको निRत भल
ु ाई Tबि:त गनह
ु* ोस ् ।
.................................................................................................................................................

येशल
ू े हाIो 1निMत कNतो 5पडा सहनु भयो ?
दन–१६

यशैया ५३◌ः४–१२
Dुश W^ि_`यनको के:pTब:द ु हो र भइरहने छ । Dुशले येशल
ू े हा)ो लाग सहनु भएको Hपडा र बलदानको संकेत गछ*
। यnयHप जब हामी बाइबल अuययन गछौ येशल
ू े आनो जीवनका बलदानहB Dुशमा माJै .याग गनु* भएन ।
सस
ु माचारको हरे क प:नामा उहाँको जHवन नै एक .यागी जीवनको माण हो भनी हामी जा:दछौ । कलवर डाँडा
भ:दा पहले, उहाँले चार गर च1गाई, ो.साहन, सेवा, ाथ*ना, श]ा ददा, रात भर र एक Tबहानै मानसहBको
Tब:ती सन
ु ी उहाँले एक बलदानी जीवन जीएको हामी पाउँ छौ । गेतसमनीको बगैचामा उहाँलाई पन
ु ः बलदान गनप
ु* न
कुराको Nमरण भयो । यसपटक सबैभ:दा ठूलो बलदान परमे3वरसँग ाथ*नामा साम*थ ा}त गर उहाँले फेर सबै
कुरा .याeन तयार हुनभ
ु यो । यतका कुरा सहसके पछ पन उहाँ अभैm सहन त}पर हुनु भयो ।

‘वेङमो:जे’ सNटर भ:नहु ु:छ @क गत महना उहाँले स:तान ज:माउदाको बेदना प3चात येशकू ो ेम र
बलदानलाई भ:नै त5रकाले बK
ु ने मौका पाउनु भयो । उहाँको ब8चाको ज:ममा मेडकल जटलता आएकाले उहाँले
असमा:य Hपडा माप*mत ज:म दनु प¥यो । ५ महनासRम उहाँलाई भषण Hपडामाप*mत ग
ु नु प¥यो । .यो Hपडा धेरै
भयानक र Jीव थयो । Tबहान श5रर द[
ु ने, डेलभर बेलाको घाउहB नकै असहनीय थयो । यो सब भएर जान केबल
उहाँको ब8चातको ेमले उहाँलाई मoत ग¥यो । यी Dममा उहाँले कहUयै सो8नु भएन कP मैले सहनु सहसक अब
भो, आनो स:तानतको ेमलाई उहाँले यस Hपडा माप*mत जान सामथ* दान ग¥यो । .याग गन पन समयमा

’ माथ uयान

ेमले हामीलाई अभैm सहन सहायता गद* छ । एक पटक येशक
ू ो हा)ो लाग अभैm ‘सहने नण*य

दनह
ु ोस ् । परमे3वरको ेममा प5रप%क भएको चेलालाई उहाँ बलदान दन आqह गनु* हु:छ । यो कुरा बझ
ु ौ @क
बलदान कहUयै पन अनाव3यक हुदै न ।
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

मेरो जीवन जीउँ दो बलदान बनोस ्
दन–१७

भजन संFह ५०◌ः१४–१५ , १०७◌ः२१–२२
एक गायककार Tबल 8यापRयानले लेखेको थए ‘मेरो जीवन एक जीHवत पHवJ र Nवीकारणीय बलदान बनोस’
् ।
रोडल गो:जाUवीज पहले सानोमा उहाँको परू ानो चच*मा एउटा गीत गन
ु गन
ु ाउनु ह:rयो तर अचRमको कुरा के हो भने
अब बUल आएर उहाँले यस गीतको अथ* बK
ु नु भयो ।
हामीमा परमे3वरको ेम कहUयै असफल नहुने र दःु खका प5रिNथतमा उहाँले हा)ो उMार गनह
ु* ु ने कुराको Hव3वास
हुनप
ु छ* । भजनसंqह लेखकले सह लेखेका छन ् । हामीले आपैmलाई 3न गरौ । के हरे कदन उहाँमा भरोसा गन*
त.पर छौ ? हरे क दन उहाँको माग*मा हxन के हामी इ8छुक छौ ? भु हामीबाट परु ा समपण* चाहनह
ु :छ । हरे क
चेलाहB सँग ाथ*ना गदा*, उपासना गदा*, वचन पदा परू ा समप*ण गनप
ु* छ* । उहाँको आराधना गदा* परु ानो करार
अनस
ु ार बलदान एक बाuयता र भल
ु े दनु भएको Hवधी थयो । नयाँ करार अनस
ु ार बलदान एक कृतsता र भु
तको ेम 4य%त गन एक माuयम हो ।
मनलामा, जहाँ सामा:य कामदारहBको आRदानी नकै :यन
ु छ ।जसNवBप मlडलमा धेरै ग5रब चेलाहB छन ्
रोडल गो:जाUवीज भ:नह
ु :छ १२ वष*को उहाँको चेला जीवनमा उहाँले धेरै चेलाहBले आथ*क चन
ु ौतीका वाबजुद
भक
ु ो काय*मा आनो सRपण* दए । उहाँले धेरै यNता चेलाहB दे [नु भयो जसले सेवाकाईमा, आराधना, र आथ*क
सहयोग गन* नसकेकाले आनो समय र साथले मlडललाई सहयोग गन* चाहे । मनला चच*का चेलाहB बलदान र
ध:यवादका साथ ‘मेरो जीवनलाई जीउदो बलदान बनाउनह
् भनी ाथ*ना गद* छन ् ।
ु ोस’
के तपाई आभार हुनह
ु ु :छ ? उहाँको राaयको लाग जे गन* पन तयार हुनह
ु ु :छ ? तपाई उहाँका निRत जीउदो
बलदान ब:न तयार हुनह
ु ु :छ ?
परमे3वरमा पन
ु ः समप*ण गनु* पन केह कुराहB ले[नह
ु ोस ् ।

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
हा)ो उMारको निRत म.ृ यक
ु ो मख
ु मा सिRपइनभ
ु यो ।
दनः–१८

रोमी ४◌ः२५, १ Jस
ु २◌ः२१–२४

‘मेर सी आसलना’ भ:नह
ु ु :छ @क रोमी ४◌ः२५ अनस
ु ार ‘म.ृ य’
ु र ‘सिु Rपन’
ु दईु म[
ु य श द हुन ् । यहाँ
परमे3वरको Lदयको चJण गरे को छ जहाँ उहाँले सबैभ:दा ठूलो बलदान आनो एक माJ पJ
ु कुशको म.ृ यको लाग
सR
ु पनु भयो ।
परमे3वरले हामीलाई जीवन दान गन* आनो पJ
ु लाई Nवइ8छाले बल चढाउनु भयो । मेर भ:नु हु:छ @क Nवइ8छा
श दले तनाव, Hवरोध र कुनै हच@कयाहट Tबना भ:ने जनाउछ । परमे3वरले आनै हातले येशल
ू ाई Dुशको म.ृ यक
ु ा
लाग सिु Rपनु भएको उहाँ कUपना गनह
ु ु :छ । @कला ठोकP टा1गन परमे3वर Nवयमले येशल
ू ाई दनु भयो ।
परमे3वरको यस Dुर .याग गन* कसैले जबरजNती गरे न । एक मानवको लाग आनो म.ृ यु भ:दा भयानक केह हुन
स%दै न । यसबाट कोह पन उRकन स%दै न । म.ृ यक
ु ो साम:
ु ने सबै मानव असहाय हु:छन ् । तर परमे3वरले आनो
पJ
ु को लाग यह कुरा चु:नु भयो । परमे3वरले सबै कुरा दनु भयो । जब बलदानको कुरा आउछ, मेर भ:नह
ु ु :छ
उहाँलाई भनला %याRपस संगतको सRझना आउछ । एकपटकको खानाको भरमा %यापस, अन संगती, सबै
Vयाउन उहाँहBलाई असमा:य कुरा छै न । एक %याRपस Hवnयाथको एक दनको खाना र गाडी भाडा लगभग ७०
Bपैया हु:छ । तरै पन उहाँहB जोशला थए, उहाँहBको जीवनमा यतका कमीको बाबजुद भक
ु ो उMारता र महमाको
वण*न कसर गन* स%छन ् .यो नै म[
ु य Hवषय थयो । उहाँलाई लाeछ यस पछाडीको रहNय उहाँहBको कृतsता र
आभार Lदय हो । साँ8चीनै मनला मlडल .याग र कृतsतामा NथाHपत भएको छ । चेलाहBले मेरो जीवनलाई एक
जीHवत बलदान बनाउनु होस ् भ:न सकेका छन ् ।
आज के भ
ु त तपाई आभार हुनह
ु ु :छ ? उहाँको राaयको लाग तपाई चि:तत हुनह
ु ु :छ ? आज के तपाई हरे क दन
भम
ु ा आनो जीवन अप*ण गन* त.पर हुनह
ु ु :छ र भु मेरो जीवनलाई एक जीवीत पHवJ र Nवीकारणीय बलदान
बनाउनह
ु ोस ् भनी ाथ*ना गनह
ु ु :छ ? आज तपाईको जीवनको कुन कुन प]मा पन
ु भम
ु ा समप*ण गनु* पछ* ले[नह
ु ोस ्
। र के तपाई आन:दत चेलाहB◌े मuयेमा पनह
ु* ु :छ ?
आना आथ*क असHु वधाका बाबजुद परमे3वरको राaयमा सहभागी हुन सदै ब इ8छुक मेर भ:नह
ु ु :छ उहाँलाई
%याRपस संगतीको एक bदरको सRझना आउँ छ । उहाँ २ वष* अग घातक दघ
* नामा पनु* भएको थयो । परमे3वरको
ु ट
महमा होस ् कP उहाँ आज पण
ू * Bपमा नको हुनभयो तर उहाँको घाँटको अपरे शनको कारण अ}~यारो आवाजले
बोUनह
ु ु :छ र हँडाइमा समNया दे खा परे को छ । तर पन सेवकाइमा केह कुराले उहाँलाई छे %दै न । उहाँ संगतमा
सहभागी हुनु लगभग १० माइलको बाटो हडी आउनु हु:छ । उहाँ एक मनी_` पन अगव
ु ाई गनु* हु:छ र भजन
गीतको अगव
ु ा पन गनह
ु* ु :छ । एडमlड bदर परमे3वरलाई आनो सारा Lदयले पa
ू नु हु:छ ।
परमे3वरको Lदय ‘बलदानले जी.ने चेलाहBलको जीवन बाट े5रत होऔ’ जसले आनो सब कुरा .याeन पन
तयार हुनु भयो ।
.................................................................................................................................................

पाप हरणको 1निMत बलदान
दनः–१९

हु ९◌ः२६, १ GRस
ु ३◌ः१८
बाइबल बताउँ छ @क येशू मशहले हामी सबैको पाप हरणको निRत Dुशमा मनु* भयो । उहाँ यस बलदानका
शMताको कारणले हामी सबै जना परमे3वरको सामु धम* ठह5रयौ । येशू मसहको यस बलदान भ:दा उ.तम
बलदान अB केह हुदै न । पापको दास.वको जव
ु ाबाट मिु %त पाउनका निRत उहाँले मोल चक
ु ाउनु भयो । आज पन
पाप शैतानको शि%तशाल हतयार हो । जसको योगबाट भल
ु े दान गनु* भएको यस जीवनलाई न_ट पान* शैतान
हरसमय ढु@कबNछ । हा)ा पछUला जीवनको सRपण
ू * पापमय काय*हBको माफP भइसके तापन अभैm शैतानको
पासोमा हामी पन* सछौ । पापबाट आउने आ.मा – eलानी र शम*को बादलमा हामी फेर भासन स%छौ ।
परमे3वरको राaयबाट हा)ा घन_ठ साथीहB छुyएको तीतो अनभ
ु व पन हामीलाई थाहा नै छ । हामी जवान वा वM
ृ
अगव
ु ा जो भएपन पापको हानीकारक भावलाई हामी अ:दे खी गन* स%दै न तर येशक
ू ो निRत भल
ु ाई महमा होस ्
@क हा)ो जीवनमा येशक
ू ो उदारहण अनश
ु रण ग5र हामी पन शैतानको प:जाबाट नNकP Hवजयको िजवन aयन
ु
स%छ ।
Nमीथ }यारे नो भ:नह
ु ु :छ @क उहाँले एक चेलाका सRपण
ू * काय*हB १० वष*को चेला जीवनमा गन* स%नभ
ु एको छ । तर
हालसालै आि.मकP लडाई लडरहन इ3वरय जोशमा उहाँ नकै कम हुनु भयो । कP पापलाई आनो जीवनमा
Nवीकान* थाUनु भयो । र संसारको शैल अनस
ु ार बग ्न थाUनु भयो जव उहाँ आनो मlडलका अB साथीभाइलाई
हे नह
ु* ु :छ सबै जना .यNतै कारको आलNयपन आि.मकP तरलपनबाट qसत भएको पाउनु भयो उहाँले प5रवत*न
गन नण*य गनभ
ु* यो ।
यस सालको सB
ु वातदे Wखनै भल
ु े उहाँको Lदयमा आजसRम नगरे का काय*हB गन* े5रत गनु* भयो भनी Nमीथ
भ:नह
ु ु :छ । चालस दन र चलस रात उपवास बNने जNतो येशल
ु े गनु* भएका नडर काय* सB
ु मा मN
ु कPल भयो तर
चालस दन सRम मैले कुनै ठोस खाना नखाइ बसेर परमे3वरमा ाथ*ना ग5ररह, यसपछ मैले मlडल धेरै प5रवत*
महसस
ु गरे ।
कुनै एक असRभव काम परमे3वरमा रहे र गनह
ु* ोस ् । चम.कारका निRत ाथ*ना गनह
ु* ोस ् ।
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

एकतामा बाँSने बलदान
दनः–२०

कलNसी १◌ः२१–२२
माथीको वचनले हामीलाई W^ि_टयन हुनु पहले कNता थय र हा)ा पापले कसर हामीलाई भब
ु ाट टाढा पारे को छ
भनी सु चत गछ* । हामीलाई यस वचनले हा)ा पाप कसर ]मा भएको छ र परमे3वरसँग हा)ो मलाप भएको कुरा
पन Nमरण गराउँ छ । परमे3वरसँग हा)ो मलापको मU
ु य येशक
ू ो बलदान थयो (साहै नै ठूलो मU
ु य) Uयार यालेस
भ:नह
ु ु :छ @क उहाँ येशू मशहत नकै आभार हुनह
ु ु :छ @कन@क यद येशू Nवाथ भई .यस म.ृ यु nवारा जान
अNवीकार गनु* भएको भए हामी अहले पन अ:धकारमा र पापको सदै व दास हुने थय । अ:तमा भक
ु ो द3ु मन भैm
मेरो अ:त हुने थयो भनी Uयार 4यालस भ:नह
ु ु :छ । Dुशको .यस बलदान साथै मlडलका दाजभ
ु ाइहBका
बलदानलाई पन Tबस*नु हु:न भन Uयार जी भ:नह
ु ु :छ । जसले आनो समय उहाँको निRत खच* गर वचन पढन
मoत गनभ
ु* यो र उनीहBको आना Lदयका कुराहB भ:नु भयो । माJ उहाँको परमे3वरसँग मलाप होस ् । गत साल
एक साथीलाई परमे3वरको वचन अuययन गन* ो.साहन गरे को उहाँ अहले पन सRझनु हु:छ । तर .यस साथीले
जवाफ दयो अन भ:यो @क उ 4यNत छ र समयको कम छ । उ रातीको दईु बजेसRम काम गदौ रहे छ । तर पन
Uयार जीले उसलाई .यसपछ वचनको अuययन गन* थाUनभ
ु यो । केह 4य%ती उसको लाग .यJो .याग गन* पन
तयार भएको दे [दा .यो साथी नकै अचRममा प¥यो । .यस 4यि%तले परमे3वरको वचन अuययन ग¥यो अन आज
परमे3वर सँगको मलापमा आयो ।
Uयार को mीमती उहाँलाई मानसलाई धेरै ेम गन 4यि%तको Bपमा लनह
ु ु :छ । माच*महनाको पहलो ह}ता उहाँको
mीमतीलाई ढाडमा असहनीय Hपडा भयो । यहाँसRम कP उहाँ ढUकन पन स%नु भएन र स.ु न स%नु भएन । हतार
हतार उहाँले mीमतीलाई अNपतालतर लeनु भयो । उहाँको mीमती दईु दनको लाग अNपतालमै रहनु पन कुरा
डा%टरले भने तर खतराको कुनै कुरा नभएको डा%टर ले पछ भ:नु भयो । तर उहाँको mीमतीको ती दनको
अNपतालका समयमा उहाँको mीमतीले उनीकP साथीसँग बाइबल अuययन गर र .यस साथीले बि}तNमा लएर
परमे3वरसँग मलाप गर । धेरै समय बाहना बनाई पछाडी रहन नकै सजीलो हु:छ । तर जब हामी येशल
ू े भोeनु
भएको .यस Hपडा र उहाँलाई कोरा* लगाई मारएको कुरा Nमरण गछ7 । अन उहाँले .यस ]ण पन कुनै बहाना
नबनाउनु भएको कुरा सRझ:छु म मानसहBलाई परमे3वरसँग मलाप गन* केह पन गनछु भन Uयार भ:नह
ु :छ
।
आजसRममा तपाईको बलदान (.याग) को कारणले कत जनाको जीवन प5रवत*न भइ परमे3वरसँग मलाप भएको
छ । बहाना बनाउने बृ तलाई .याeनह
ु ोस ् । येशू जNतै अBको जीवन प5रवत*नको लाग केह .याग गनु* होस ् ।
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

धेरै उपहार
दन–२१

ए(फसी ४◌ः७–८
‘कोको एनरल’ले अमे5रका जाने अवसर ा}त गनु* भयो । @फलHप:सका मानसहBलाई कमै ा}त हुने गछ* ।
जहाँ सबै चज Hवशेष ग5र सNत खाना हुने गद* छ । उहाँ भ:नु हु:छ एक चोट खाना खान बNदा कJो ठूलो भाग
उहाँले पाउनु भएको थयो । उहाँ एकपटक रे _टुरे lटमा Hपजा खान बNदा Hपजा एक टुDा दे खेर छ%क पनु* भएछ ।
Hपजाको एक टुDामा पन उहाँको दे शको }लेटभ:दा ठूलो थयो । सायद .यसैले होला सबैजना अमे5रका जान
खोaछन ् ।
चेलाको जीवन पाएर हामी कत आशHषत भएका छ । साँ8चै नै यो येशक
ू ो महान Dुशको बलदानमा माJ सRभव
भएको हो । यस बलदानको कारणले आज Nवग*बाट आउने आशषको झर शNततामा हामीले पाएका छ । ]मा,
ेम, Hव3वास, धैयत
* ा, प5रवार, इ_टमJ,Hववाह, जीवन र अB धेरै उपहारहB । कोको एनरल एक टटा नzज नामकP
जोशलो साउथUया:ड 5रजनको चेलाको बारे मा Tबचार गनु* हु:छ । उहाँ घरको कामहB गर आनो जीवीका
चलाइरहनु भएको छ । उहाँसग
ँ धेरै नभए तापन उहाँ दन पछ हzनु हु:न । उहाँको मासक च:दा होस ् वा अB कुनै
कारको सहयोग । खाना बनाउन, बथ*डे पाट{का सहयोग गन*, Hववाह, संगतीमा । उहाँ हरसमय Hवभ:न त5रकाले
सहयोग गन* र Lदय दन त.पर रहनु हु:छ । र उहाँ आनो यNतो त}परता को mेय येशक
ू ो बलदानलाई दनु हु:छ ।
कम आRदानीको वाबजुद आनो मासक च:दा कहUयै Tबस*नु हु:न । परमे3वरबाट आउने कृपाको धारा उहाँलाई
बढ मह.वपण
ू * छ।
कोको एनरल भ:नह
ु ु :छ @क आज हामीले परमे3वरबाट ा}त गरे को ती आशषहB Nमरण गरौ । उहाँको कृपालाई
अ:दे खी नगरौ । पमरे 3वरको अुनqह असम छ । सायद .यसैले पावलले येशल
ू े भ:नु भएको कुरालाई प@Dराखे –
‘मेरो अनq
ु ह तमीहBको लाग पया*प ्त हु:छ’ ।
आना पापहBलाई बशमा रा[नह
ु ोस ् । परमे3वरको अुनqह बझ
ु े पछ हामीलाई कुनै कारको पन .याग गन*
असRभव हुदै न ।
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

क'णा र बलदान
दन–२२

होसे ६◌ः६
यो वचनले बलदानत परमे3वरको Lदयको बारे मा वण*न गछ* । हbम
ु ा कBणा श द परमे3वरत र मानवत
सह 4यवहार भ:ने बWु झ:छ । ए5रयल bदर भ:नु हु:छ हा)ो दाय.व भ:दा परमे3वर हा)ो उहाँसग
ँ को सRब:धको
बारे मा बढ चि:तत हुनह
ु ु :छ । स8चा बलदान सह सRब:धमा आधा5रत हु:छ । यसको सबैभ:दा महान उदाहरण
येशू हुनह
ु ु :छ । उहाँको काय*ले बलदान दे खाउछ तर उहाँ कBणाले 5रत हुनभ
ु एको थयो । कBणा येशक
ू ो च5रJ थयो
जसको कारण उहाँ पापीको खोजी गर उMार गन* यस धत*मा आउनु भयो । अ:तमा उहाँ कलवर डाडाँमा आनो
श5ररको बल चढाउन पन Nवीकानु* भयो । आज हामी परमे3वरको शंसा गन* र उहाँको शंसा गनु* बाहे क अB केह
गन* स%दै नौ । जब उहाँले आनो एक माJ पJ
ु दईु काठका टुDमा अि:तम शास फेदै गरे को हे नु* भयो ।
ए5रयल भ:नह
ु ु :छ कP उहाँ मसन टममा जाने चेलाहBबाट सधै ेरणा पाउनु हु:छ । ए5रयल आपैm पन एक
ा:तबाट हु:नह
ु ु :छ । उहाँ ती 4यि%तहB जो मनलामा छै नन ् । तर यNता W^ि_टयनहB पन छन जो आनो रा)ो
जागर छाडी कहले नगएको ठाउँ मा जान तयार हु:छन ् । जहाँ नत कोह नातेदार हु:छ । न कोह साथीहB हु:छन ् ।
@फलHप:सको द]णी भागमा धेरै चेलाहBलाई दै नकP धेरै धिRक र डरको सामना गनु* परे को पन छ । .यहाँका
कyर मानस हBबाट हँसाको सRभावना । यnयपी यी चेलाहB हराएको खोजी गन* र उMार गन* आनो Lदय द:छन ्
। सा8चै नै उहाँहB नै परमे3वरको असम कBणाका जीHवत उदाहरण हुन ् ।
आज के मानसहBलाई कBणा गन* तपाईलाई असजीलो हु:छ ? के कBणा तपाईको च5रJमा पछ* ?
आज कBणामय सRब:धको लाग ाथ*ना गनह
ु* ोस ् । बलदानी Lदयको लाग ाथ*ना गनह
ु* ोस ् ।

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

बलदान र सMझना
दन–२३

GNथान १२◌ः२४–२८, १३◌ः१४–१५, २ 1तमोथी २◌ः८–१३
फारोको कडा Lदयलाई टुDाउन परमे3वरले ख:याउनु भएका HवपतहB मuयेमा अि:तम पटकको सबै पहला
ज:मेका मानस वा गाईबNतु लाई मान नण*य हो । र सारा मmको सबै दे वताहBको :याय गन । र जसको ढोकामा
रगतको च:ह छ .यसका जीवन माफP गन । र उहाँले .यस दन सधै Nमरण गर यस दनलाई एक चाड सर
परमे3वरमा मनाउनु भन भ:नभ
ु यो । परमे3वर चाहनु हु:rयो @क सारा इ|ाएलले आनो स:तान र भावी पN
ु तालाई
उनीहBको लाग परमे3वरले के गनु* भयो भन नNतार चाड जन
ु दन उनीहBको दास.वको जीवनको अ:त भई
NवNत:Jताको जीवन पाएको Nमरण गन थयो । उनीहBले परमे3वरको ेम र कृपाको माJ Nमरण गन होइन । तर
उनीहBको Hवpोह र गनगन पन थयो । तर पन खुसी मनाउने ठूलो कारण परमे3वरले गनु* भएको तsा को◌े
सRझनामा हो । चे5र मसेरा भ:नह
ु ु :छ @क उहाँ अहले याद गनु* हु:छ जब उहाँलाई मनलामा मसन टममा पठाउन
चयन ग5रएको थयो सन ् १९८९ मा । तर उहाँको पापमय सRब:ध पछयाउने िजMी Lदयको कारणले उहाँ पछ हzनु
भयो र आनो Lदयलाई कठोर पार परमे3वरको ेम र योजनाबाट टाढा सनु* भयो ।
उहाँ भ:नह
ु ु :छ – ती उहाँको जीवनका अँuयारा ]णहB उहाँलाई थाहा थयो । @क परमे3वरसँगका सRब:धमा उहाँ
कहाँ हुनह
ु ु :छ भन भ:न डराउनु । उहाँ अभैm तस*नु हु:छ जब हरे क रात क5रव ३ महना उहाँ ाथ*ना गनह
ु* ु :rयो ।
भु कृपा गर मलाई अकd एक दन aयन
ु दनह
ु ोस ् । एक मौकाको निRत नर:तर ाथ*ना पछ केह सालपछ पन
ु
मनलामा जाने अकd अवसर उहाँले ा}त गनु* भयो जन
ु सपना उहाँले सधै बो%नु भएको थयो । उहाँ भ:नह
ु ु :छ उहाँ
सदै व आभार हुनह
ु ु :छ सान ा:सीसकोका भ5रन से%टरका चेलाहBले पैसाको 4यवNथा गर उहाँलाई मनला
पठाउनु भएको कुरा ९ वष* भयो तर आज पन परमे3वरले उहाँलाई मनलाका चेलाहBको बलदान सदै व Nमरण
गराउनु हु:छ । जNतै दद मासाडावा जो अहले ५० वष* माथीको हुनह
ु ु :छ तर पन ५ घlटाको गाडीको याJा माफ*त
मlडलमा आउनु हु:छ । उहाँ नीटज टुरोरे लाई पन याद गनु* हु:छ, छातीसRमको वाडीको पानी भएर टाउकोमा वथ* डे
केक लइ एक सNटरलाई ो.साहन गन* आउनु भएको थयो । तर सबैभ:दा बढ उहाँ येशक
ू ो सRझना गनु* हु:छ
जसको वलदानको कारणले आज मेरो उMार भएको छ र मेरो सपना परु ा भएको छ भन याद गनु* हु:छ । यी
सRझनाहB माप*mत हामी पन
ु ः भम
ु ा ताजा हु:छौ । र शि%त पाउँ छौ ।
यस ह}ता भल
ु े कसर तपाईको जीवनमा काय* गनु* भएको छ र कसर उहाँले तपाईलाई नयाँ आशा दनु भएको छ
सRझना गनह
ु* ोस ् ।
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

बलदानको प5वRता
दन–२४

VयवNथा १२◌ः१२–१४, १५◌ः२१
परमे3वरको राaयको Nथापनामा परमे3वरको बलदान साथै उहाँका मानसहBको बलदान भएको हो । बाइबलमा
परमे3वरलाई उहाँको जाको लाग .याग गनु* हुने परमे3वरको Bपमा चJण ग5रएको छ । र यसको उ.कृ_ट
उदारहरण उहाँका एक माJ पJ
ु को Dुशको बलदानले दशा*उछ जन
ु सRपण
ू * मानव जातीको उMारको लाग थयो ।
आज वचनले हामीलाई बताउँ छ कP हा)ो बलदान र भेट qहणयोeय हुनका लाग उहाँतको mMा र भि%तको
आव3यकता पद* छ नकP हा)ो आनो Hववेक । 4यवNथा @कताबले बताउछ कP भेट र बल कत नि3चत हुनु पछ* ।
@कन ? @कन@क परमे3वर पHवJ हुनह
ु ु :छ र परमे3वरलाई अप*ण ग5रएको भेट पन खोटरहत (पHवJ) हुनप
ु छ* । गत
साल भ:से:ट लटरे ल भ:नह
ु ु :छ उहाँले आपैmलाई एक ठाउँ (टा%लोवान) मा बस आपैmलाई 3न गरे को
पाउनभ
ु यो – म मेरो जीवनसंग के ग5र रहे को छु मेरो जीवनका चन
ु ौतहBको बारे मा सो8दा म नकै हताश भएँ ।
मlडल सच
ु ाB Bपले सचालन गन* र मसन टम पठाउन हामीलाई पैसाको 4यवNथा गनु* पन थयो । उहाँ भ:नह
ु ु :छ
यी कुराले उहाँलाई भयभत र असरु ]त भहशस
ु गरायो । उहाँ भ:नह
ु ु :छ परमे3वरसंग धेरै ाथ*ना गनभ
ु* यो, अ:तमा
उहाँको Lदय प5रवत*न भयो । उहाँले महशस
ु गनु* भयो @क उहाँले बलदान .यागको माJा होइन तर परमे3वरको
पHवJता हे नु* पछ* । उहाँले सरु ]त महशस
ु गनु* भयो जब उहाँले वचन याद गनु* भयो @क हामी इ8छा NवBप हामी
बलदान गछौ◌ै◌ं । गत वष* हामीले मसन उoेश ्य परु ा ग¥यौ । मlडल दईु गण
ु ा थए । र सबैभ:दा खश
ु ीको कुरा
(ता%लोवान) मlडल Nथापना गन* सफल हुनभ
ु यो ।
परमेशवरको महमा होस ् परमे3वरको पHवJतामा केि:pत हुनह
ु ोस ।

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

धाम"क बलदान
दन–२५

उपदे शक ५◌ः२–६
परमे3वरको निRत .याग गन* पाउनु एक अमU
ू य अवसर हो । चेला भई हामी यो गछ7 @कन@क हामी परमे3वको
अनq
ु ह बझ
ु ेका छ । परमे3वर चाहनु हु:छ @क हामी .यागी बनेको । यसबाट प_ु ट हु:छ @क हामी परमे3वरले दनु
भएको जीवनको लागी कत आभार छ । जोन अHव*न Hव3वास गनह
ु* ु :छ @क चेला भएर हा)ो बलदान Lदयबाट
े5रत भएको हुनप
ु छ* र सधै धाम*क हुनपछ* । धाम*क बलदान भनेको हामीले Lदयमा भ
ु त गरे को तsा परु ा
गरे सरह हो । भम
ु ा हामी जे Nवीकार गछ ती हा)ा Lदयबाट हुनप
ु छ* । कहलेकाह हामी हा)ा िजbोलाई खुUला घोडा
भैm दौडन द:छौ र Lदयमा नभएका कुरा पन भ:छौ । हामीले बोलेका श द भि%तहन हु:छन ् । फलNवBप हामी
एक पाख:डी भैm परमे3वरत झुटा ठह5र:छौ । जब हामी यNतो गछौ हामी ओठले आराधारा गन (म.ती १५◌ः९)
ब:छौ अभैm झुटा ब:छौ । मख
* ाहB बकबक गन* र मानस खश
ु त
ु ी पान* खोaछन ् । खोDो बलदानले जे तsा गरे को
छ ती परु ा त हुदै नन ् तर यसले अHप*त ग5रएको भेटको पन कुनै मह.व हुदै न । परमे3वर चाहनु हु:छ हामी हा)ो
भाकल न_कपट र ढला नगर परु ा गरे को ।
जोन भ:नह
ु ु :छ उहाँ मlडलको एक सNटरलाई कहUयै Tबस*नु हु:न । तन वष* अग यी सNटर उहाँहBको सप
ु र
5रजनको एक जवान हुनह
ु ु :rयो◌े । उनी जब उहाँहB Nपेशल मसन भेटको बारे मा चचा* गदा* प5रवत*न भएकP थइन ्
। परमे3वरको राaय Hवभ:न Nथानमा NथाHपत गन कुरालाई मuय नजर गदै उनी जागरको खोजी गर Nपेशल
च:दा दन नकै यास गरन ् तर उनको योeयताको कारणले उनीलाई जागर पाउन नकै महनेत गनु* प¥यो ।
अ:तमा उनीले मानसहBको लग
ु ा धोइदने Hवचार गर धेरै मानसहBको घरमा गई दन रात लग
ु ा धन
ु थालन ् ।
कत समय अवेर रात सRम पन उनले लग
ु ा धोइन ् । यत सRम कP पानीले उनको हात खायो । तर पन उनी धेरै
न_कपट रह परमे3वरलाई गरे को तsा परु ा गनु* उनको लाग ठूलो मह.वको कुरा थयो ।
आज परमे3वरलाई पHवJ Lदयले भेट चढाउन सामय दन ाथ*ना गनह
ु* ोस ् । र मसन टमको लाग Nपेशल
भेटमा सहयोग गनह
ु* ोस ् ।

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

बलदान जसले हामीमा शाि त Wयायो
दन–२६

यशैया ५३◌ः५
१ GRस
ु ५◌ः१४
हामी सबैलाई शाि:तको इ8छा हु:छ तर एक कुरा Tबस*नु हु:न @क शाि:तको मोल हु:छ । लना चाउ भ:नह
ु ु :छ @क
भयतनाममा ४ वष*को सेवकाईको अवधमा उहाँ र उहाँको mीमा:लाई शाि:त सा8चै नै कत मU
ु यवान छ भन बK
ु नु
भयो । भयतनाममा भएको nव:दले लाखौ महला पB
ु ष र ब8चाहBको aयान लयो । यnयपी सबै भयतनामीहB
Dुरताको शाषनबाट पाएको मिु %त र शाि:त .यस बलदान भ:दा बढ अमU
ू य भएको भ:दछन ् । यहाँ नभएको कुरा
के हो भने भयनाममा हजारौ वष* यM
ु चलेको थयो । उनीहBले चन ा:स र Hव3व कै सबै भ:दा भयङकर मल
ु क
ु
अमे5रका HवBM यM
ु गरे का थए । उनीहBसँग शाि:तको लाग लाख aयानको बलदान दनु बाहे क अB केह उपाय
थएन । भयतनामको गवा*:वीत जUदो र जोशीलो Lदय Hव3वका लाग एक उदाहरण बनेको छ । तर हरे क रा_`लाई
.यस Hपडा, क_ठ, रगतको धारा, आँखाको आँश,ु र बलदान थाहा हु:छ .यसले शाि:तको आगमन Uयाउँ छ । धेरै
एसयन रा_`हB @फलHप:स लगायतलाई .यस बहुमU
ु य शाि:तको खोजीको तीतो इतहास थाहा छ ।
नेपालको शाि:तको लाग ाथ*ना गनह
ु* ोस ् ।

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

परमेवरको भयले बलदान उ0प न गराउँ छ
दन–२७

भजनसंFह ३३◌ः६–८
VयवNथा १०◌ः१२–१३
ए(फसी ५◌ः१–२
परमे3वरको भय भनेको उहाँतको ेम र mMा हो । नयाँ ज:मेको शशक
ु ो च.कार गल
ु ाफ फुलको नरमपन,
लाRपछ
ु «◌े ताराको जाद,ु aवालामख
ु ीको Dोध, बेलगान घोडाको शाि%त, कोह कसर यी सबै कुराको सिृ _`कता*को
सामु खडा हुन स%छ ? जोए मासाडावो भ:नह
ु ु :छ कP उहाँ आपैm पन एक चJकार भएको कारण बK
ु नस%नु हु:छ
.यस उ.साह जन
ु परमे3वरले महशस
ु गनु* भयो जब उहाँ यस bमाह:ड बनाउन सB
ु गद हुनह
ु ु :rयो, Hवभ:न
HवचारहB उहाँको दमागमा चलरहे को थयो । प%कै नै यी सोचले उहाँको .यस महमीत मह
ु ारमा मN
ु कान Uयाएको
थयो होला । चJकार आनो काय*को ेममा डु नु बाहे क अB केह गन* स%दै न @कन@क उनीहB आनो मि_तNकले
माJ होइन आनो Lदय लगाउछन ् । उनीहBको काय*मा उनीहBको केह अंश पन हु:छ । कोह कसर परमे3वरसंग
ेम नगर रहन स%छ जसले आनो सिृ _`मा आनो सारा Lदय लगाउनु भएको छ ।
जोए मासाडावो भ:नह
ु ु :छ कP उहाँले यस कुरालाई बK
ु न पाउनु भयो, लगभग १३ वष* अघ जब आनो ११ वष*देWखको
ेमीलाई .याeने चन
* पमा Tबरोध गनु* हु:rयो । उहाँ आनो कलेजको
ु ौती पाउनु भयो जो उहाँ चेला ब:ने कुरालाई पण
ू B
प5रDमा गनु* हु:rयो कत पटकसRम आनो Lदय तयार पान* उहाँ टोलाउनु हु:rयो, गनी साuय छै न । उहाँ
भ:नह
ु ु :छ कP उहाँले बB सायद स.य नजाने कै भए रा)ो हु:rयो होला भन पन सो8नु भयो । हxदै ाथ*ना गन,
आँखा भ5र आँशु लएर भौता5रएको .यहाँका अUगा BखहB उहाँको सा]ी बनेका छन ् । तर .यस हडाइ सकेपछ
उहाँले समपण* गन नण*य गनु* भयो । उहाँ भ:नह
ु ु :छ कP अन:तको परमे3वरको सामु जीवन भएको ेमी उहाँलाई
केह लागेन । र यो उहाँको mMाको Nतत
ु ी थयो ।
के आज तपाई परमे3वरको भयमा हुनह
ु ु :छ ? के आज तपाई उहाँलाई आनो सारा Lदय दनु हुदै छ ? उहाँको इ8छा
बारे मा के तपाई आज सRबेदनशील हुनह
ु ु :छ । अथवा उहाँको मह.वलाई आज तपाई Tबस*नभ
ु एको छ । आज के कुराले
परमे3वरको निजक हुनब
ु ाट तपाईलाई अxकाइ रहे को छ । पहलो ेमलाई पन
ु सRझनु होस ् ।

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

बलदान र बाXनु
दन–२८

हु १३◌ः१५–१६
Hव3वले कमै 4यि%तलाई हजोको दजा* द:छन जो सामा:यबाट धेरै पर गई Nवत:Jता समानता र :यायको लाग
पराDम गन* त.पर हु:छन ् तर चेलाबाट यNतो च5रJको अपे]ा ग5र:छ । कुनै असमा:यको 3नै उ~दै न । चेलाको
जीवन शंसनीय बलदान हो । चेलाको जीवन अचRमको हु:छ । कोह कसर आनो आरामको प5रधीबाट द_ु ट
संसारको लाग शंसाको एक भेट ब:न चाह:छ र ? रे गी लम भ:नु हु:छ कP यस कुराको sान ा}त गन मौका
उहाँले वि}तNमा लएर %याRपस मनN`मा हुक*न पाएपछ पाउनु भयो । उहाँले महशस
ु गनभ
ु* यो को सामा:य
चेलापन धेरै असमा:य मानसहBको लाग aयोती र ेरणाको मह
ु ान ब:न स%छ । बलदान भनेको तपाईले धेरै कुरा
बाxनु पन हो ।
Bयलको लाग एक %याRपसको Hवnयाथ मlडल भेलामा गई ो.साहन गनु* भनेको आनो घरबाट १ @कमी को
लामो बाटो हxनु हो, आइतबारको भेला, संगती, लडर मट1ग । उहाँहBको आथ*क चन
ु ौतको कारणले गदा* Nकूल
पन Hवचमा रो%नु परको थयो । Tबचमा जागीर गरे र पन आनो परमे3वरसंगको समयलाई उहाँले सRझौता गनु*
भएन । यी सबै कुराको वाबजद
ु Bयल दनमा अभैm अगाडी हुनह
ु ु :छ । उहाँ .यस मlडलको शासकलाई सहयोग
पन गनह
ु* ु :छ । र यामल qप
ु अगव
ु ाई गन* पन श]ण लद हुनह
ु ु :छ । उहाँ चेलाहBको घर गई उनीहBलाई
ो.साहन दने कामलाई अभैm नर:तरता ददै हुनह
ु ु :छ र अB धेरै दाय.व लन उतकै इ8छुक हुनह
ु ु :छ । रे गी लन
भ:नह
ु ु :छ कP उहाँको यNतो च5रJले सारा मlडल नै आभार छ । Bयलको जीवन यNता हजारौ कथाहB मuये एक
हुन जो परमे3वरको शंसनीय गवाहहB हुन ् जो येशू नै भु हुन भ:ने कुराको माण भई जीउछन ् । उनीहB
मlडलमा सबैभ:दा येशक
ू ो उदाहरणलाई अभैm जीHवत राखेका छन ् ।
तपाई कहलेकाह तपाईसँग अभैm बढ भएको भए हु:rयो भन इ8छा गनु* हु:छ, के तपाईलाई लाeछ अBसँग बाxन
आज तपाईसँग पया*}त छै न । येशक
ू ो बलदानले हामीलाई Nमरण गराउछ कP हामीसँग बाxनलाई पया*}त छ ।
W^_टमा रहे का सबै संसारको समझले नVयाउने शाि:तले आशHषत छन ् । हामी हा)ो सबैभ:दा ठूलो शाषकहB पाप
र म.ृ यक
ु ो पकडवात Nवत:Jता मलेको छ । तर यो माJ एक त5रकाले सRभव भयो, परमे3वरको बलदान र उहाँको
एक माJ पJ
ु को रगतको मU
ू यले हो ।
आज के तपाई सा8ची नै भ:नस%नु हु:छ कP तपाई पापको दास.वमा हुनह
ु ु :न वा तपाई पन
ु पापको पाँसोमा
पदै हुनह
ु ु :छ ? जNतो सक
ु ै प5रिNथतीमा पन येशब
ू ाट माJ शाि:तको महशस
ु गनह
ु* ु :छ । येशक
ू ो Dुशको बलदान त
सह कृतsताले माJै हा)ो Lदय र मि_तNकलाई सरु ]ीत रा[न स%छ ।
.................................................................................................................................................

हाIो याय गनY बलदान
दन–२९

रोमी ३◌ः२५–२६
परु ानो करारको समयमा पाप ]माको निRत इ|ायलहBले बेदमा बल तथा भेट चढाउनु पद* rयो । परु ानो
करारअुनसार नि3चत ढाँचा नदशन पालन गरे र माJै इ|ायलहBको पाप पखाल:rयो । इ|ायलहBको हरे क
पापको लाग पशक
ु ो रगत बहाउनु पद* rयो । परमे3वर चाहनह
ु ु :rयो @क इ|ायल जानन
ु ् पापको भार के हो । यसको
खतरनाक मU
ू य म.ृ यु हो । तर अब हामी बल दनक
ु ो साटो भल
ु े हा)ो लाग बल दनु भयो । जोन सालद
ु
भ:नह
ु ु :छ ाय @फलोHपनो जNतै उहाँ पन एक %याथोलक घरानामा ज:मनु भयो । हरे क साल उहाँहBले ले:टन
सजन मनाउनु भयो तर Dुशले W^_`यनको जीवनमा कNतो भु मका बाँuछ उहाँलाई थाहा थएन । हरे क आइतबार
मlडल गई भभ
ु ोजमा उहाँ सहभाग हुनु त भयो तर यस कृयाले कहUयै उहाँलाई प3चाताप गन Tब:दस
ु Rम
प¥ु याएन । यी Hवभ:न वाHष*क काय*को वाफजुत उहाँले धेरै पापमा फNनु भयो र पाप र Dुश बीच के सRब:ध छ भन
उहाँलाई थाहै थएन । तर परमे3वर धैयव
* ान रहनु भयो र येशल
ू े सRपण
ू * मानवजातीको पापको लाग माJ होइन
Hवशेष ग5र मेरो पापको लाग ती Hपडाबाट ग
ु नु भयो भ:ने महशस
ु नभएसRम पख*नु भयो जोन सालद
ु भ:नह
ु ु :छ
@क उहाँले Lदय फुकाएर प3चाताप गर कहUयै नपख*ने नण*य गन वाहे क अB केह HवकUप दे [नु भएन । वचनले
अभैm बढ भक
ु ो Hवशाल अनq
ु हको बारे मा बK
ु न मoत ग¥यो जोन भ:नह
ु ु :छ उहाँले बK
ु नभ
ु यो परमे3वरको
इ3वरय धैयत
* ाले उहाँलाई नरक जानबाट रो%यो @कन@क मलाई अन:त जीवन दने योजना उहाँले पहले दे Wखनै
ब:
ै ना योeयको छै न
ु नु भएको थयो । जन
ु कुरा तपाई र म दब
ु ज

आनो Lदयका लाग ाथ*ना गनह
ु* ोस ् ।
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

आZनो बलदानको खश
ु ी
दन–३०

(फल\)पी२◌ः१७–१८
पावलले हामीलाई साधारण Bपमा बK
ु ने त5रकाले लेखेका छन ् । यो अuययले उनको 4यि%तगत Lदय दे खाउँ छ जNतै
संभाHवत म.ृ य,ु बलदान @फल}पीसँगको सहकाय*(४◌ः१४) पावलको Lदय खश
ु ीले भ5रपण
ु * छ र उनी अB पन .यस
खश
ु ीमा सामेल भएको दे [नचाह:छन ् । उनका निRत बलदान आन:द हो
सस
ु ान मनलाका चेलाहB दे खरे धेरै खश
ु ी छन ् उनीहBको गन इ8छा शि%त त धेरै खश
ु ी छन ् । १९९८ अगNतमा
जेडदा नामकP एक Hवnयाथ परमे3वरको सRब:धमा कसैले पन छुटाउन नस%ने गर बाधीइन ् । उनी मN
ु लम
प_ृ टभम
ु ीबाट आएकP हुन ् र उनी एक प5रचीत नेताकP छोर हुन ् । म%कामा दईु पटक हज ् गन* गइसकेकP थइन ् ।
परु ानो धम* छोxनु उनका निRत म.ृ यु बरण गनन
ु* ै थयो । उनले बि}तNमा लए पछ उनका प5रवारले सRपण
ू * पैसा र
अ:य सहयोग ब:द गरे , Hवभ:न सतावट दए, येशल
ू ाई छोxन धRकP दए तर जेडदा येशम
ू ा सधै रमाएर बसेकP छन ्
। उनको जीवन अभैm पन खतरा म%
ु त छै न ् । उनी मसन टममा जान तयार छन ् गत वष* उनले परमे3वरका राaय
TबNतारका लाग धेरै च:दा दइन ् ।
न) Lदयको लाग ाथ*ना गनह
ु* ोस ् येशल
ू ाई न%कल गनह
ु* ोस ्
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