
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : ूिेरत १३, २ कोरन्थी ४:७-१०, रोमी १०:१-४, 

रोमी ३:१९, ूिेरत १४:१-२६ र रोमी ९-११। 
यस अध्यायको मूल सार पद: "त्यसकारण हे िमऽह  हो, यो तपाईँह ले थाहा 
पाएको म चाहन्छु िक येशू भी ारा नै तपाईँह को पाप क्षमा भएको घोषणा 
गिरएको छ। उहाँ ारा नै ूत्येक मािनस जसले उहाँलाई िवँ वास गछर् त्यसलाई 
ूत्येक पापबाट छुटकारा गिरएको छ। मोशाको िबिधिबधानह  पालन गरेर 
तपाईँह ले परमेँ वरको साम ु िनद ष हनु असमथर् हनुभुएको िथयो।"-ूिेरत 
१३:३८,३९ पान्तिरत। 
     चाहे यहूदी होस ् वा गैर यहूदी अथार्त अन्य जाितह  होस,् सबैले 
येशू ारा मिुक्त पाइन्छ भ े ससुमाचार सु ुपदर्छ। यहूदीह माऽ परमेँ वरको 
िूय पाऽ हनु ्अ ह  ितरःकृत जाित हनु ्भ े मिनिःथितमा लागेका सु का 
यहूदी इसाईह ले सो कुरा िबःतारै बझु्न थालेका िथए। 
     धेरै अयहूदीह  वा अन्य जाितह  पिन येशूमािथको िवँ वासमा सिरक 
भएका िथए भ े ूथम ् ःप  िववरण एिन्टओिखया ूान्तमा भएको 
िबयाकलापले बताउँछ। अक  शब्दमा भ े हो भने ूथम अन्य जाितह को 
चचर् एिन्टओिखयामा ःथापना भएको िथयो। त्यस क्षऽेमा येशूलाई िवँ वास गन 
धेरै यहूदीह  पिन िथए (गलाती २:११-१३)। येशूलाई िवँ वास गन जोिशला 
चेलाह  र बनार्वास र पावलको उपिःथितले उक्त क्षेऽमा येशूको बारेमा ितु 
गितले ूचार भएको िथयो। यहूिदया वा य शलेमभन्दा बािहर ससुमाचार ूचार 
गन ूथम मह वपूणर् केन्ि एिन्टओिखया बनेको िथयो। साँच्चै भन  भने 
इॐायली देशमा भन्दा एिन्टओिखयामा येशूलाई िवँ वास गनह को संख्या धेरै 
भएको िथयो। 
    य शलेम ूिेरतह का जम्मा हनेु थलो भएतापिन ससुमाचार सनुाउने 
ूथम इसाई िनकायको जन्मःथल एिन्टओिखया भएको िथयो। यहीबँाट नै र 
ःथानीय चचर्का िवँ वासीह को सु को सहयोगले पावल ितनै पटक अन्य ठाउँ 
वा िवदेशमा ससुमाचार सनुाउने याऽामा संलग्न हनु सकेका िथए। 
एिन्टओिखयाका िवँ वासह को समपर्णता र अ ले पिन ससुमाचार सु ुपछर् भ े 

७  पावलको प्रथम 
ससुमाचारीय यात्रा 
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ूितव ताले गदार् सारा संसारमा ससुमाचार सनुाउनपुन येशूको आशय पूरा हनु 
थालेको िथयो। यहीबँाट नै इसाई एक िवँ वव्यापी आःथा वा धमर्को सु वात 
भयो जनु ूत्येक रा , जाित, भाषा र मािनसको लािग (ूकाश १४:६) 
परमेँ वरको ूमेको आत्म ान थाहा पाउने अवसर बन् न पगेुको िथयो। 
 

१. सलामी र पाफोस 
      लूकाले ूिेरत १३ अध्यायको ध्यान एिन्टओिखयामा िदन्छन ्जहाँबाट 
पावलले ूथम ससुमाचारीय याऽा सु  गछर्न।् त्यस िववरणले ूिेरत १३ र 
१४को पूरै अध्यायह  ढाकेको छ। यहादेँिख र ूिेरतको पःुतकको अन्तसम्म 
लूकाले पावल र अन्य जाितह मा ससुमाचार सनुाउने िववरणलाई केिन्ित 
गदर्छन।् 
    चचर्का िवँ वासीह ले अन्य देशह मा ससुमाचार ूचार गन योजना 
होिसयारपूवर्क र उ ेँ यूिेरत भएर बनाएको भनेर ूिेरतको पःुतकको १३ र 
१४ अध्यायमा उल्लेख गिरएको छ। त्यो योजना िवँ वासीह को अमसरताले 
होइन तर परमेँ वर आफैको सिबयतामा भएको हो भनेर लूकाले ःप  पानर् 
चाहेको देिखन्छ। उक्त िववरणले हामीलाई यो िवशेष सन्देश िदन्छ िक यिद 
हामी परमेँ वरले चाहनभुएको ःथानमा रािखन राजी भय  भने उहाँले हामीलाई 
ूयोग गनर् सक्नहुनु्छ। अथार्त ्उहाँको चाहनासँग हाॆो चाहना तालमेल भयो 
भने उहाँले हामीलाई उहाँको इच्छा अनसुार पिरचालन गनुर्हनु्छ। 
  साइूसमा बनार्वास र पावलको के िबयाकलापह लाई लूकाले 
औलँ्याउन खोज्छन?् हेन ुर्होस ्ूिेरत १३:१-१२ "१ एिन् टओिखयाको मण् डलीमा 
अगमवक्ताह  र िशक्षकह , अथार्त ् बारनाबास, काला भिनने िशिमयोन, कुरेनीका 
लिुकयस, ूान् तीय शासक हेरोदसँग हकुका मनेन र शाऊल िथए। २ ितनीह ले 
ूभकुो आराधना गिररहेका र उपवास बिसरहेका बेला पिवऽ आत् माले भन् नभुयो, 
“मेरो िनिम् त बारनाबास र शाऊललाई त् यस कामको लािग अलग् ग गर,  जनु 
कामको िनिम् त मैले ितनीह लाई बोलाएको छु।” ३ तब उपवास र ूाथर्ना गरेर 
ितनीह ले उनीह मािथ आफ् ना हात राखेर उनीह लाई िबदा िदए। ४ तब 
पिवऽ आत् मा ारा पठाइएका हनुाले ितनीह  िसलिुकयामा गए र त् यहाँबाट 
जहाजमा चढ़ी साइूसितर गए। ५ सलािमसमा आइपगेुपिछ ितनीह ले 
यहूदीह का सभाघरह मा परमेँ वरको ससुमाचार ूचार गरे। ितनीह लाई 
सहायता गनर् यूहन् ना ितनीह सगँ िथए। ६ जब ितनीह  समः त टापकुो याऽा 
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गद पाफोससम् म आइपगेु, तब त् यहाँ ितनीह ले एक जना यहूदी झूटा अगमवक्ता 
बार-येशू भन् ने एक जना जादूगरलाई भे ाए। ७ त् यो जादूगर एउटा ूान् तका 
शासक सिगर्यस पौलससँग बः तिथयो। सिगर्यस पौलस बिु मान ् मािनस िथए। 
ितनले शाऊल र बारनाबासलाई बोलाएर परमेँ वरको वचन सनु् ने इच् छा गरे। 
८ तर एलमुास जादूगरले (िकनिक मीक भाषामा त् यसको नाउँको अथर् यही हो) 
सिगर्यस पौलसलाई िवँ वासबाट फकार्उन खोजेर ितनीह को सामना गर् यो। ९ 
तर शाऊलले,  जसलाई पावल पिन भिनन् छ,  पिवऽ आत् माले भिरएर त् यसमािथ 
एकटक लाएर हेरे, १० “तँ िदयाबलसको छोरो, सारा धािमर्कताको शऽ,ु सम् पूणर् 
छल र दुं  टताले भिरएको! के तँ ूभकुो सोझो मागर् बङ् ग् याउन छो  दैनस ्? ११ 
अब हेर ्, ूभकुो हात तँमािथ परेको छ, र तँ अब केही समयसम् म घामको ूकाश 
नदेख् ने भई अन् धो हनेुछस ्।”  अिन उि खेरै कुइरो र अन् धकारले त् यसलाई 
छोप् यो, र कसैले त् यसको हात पबेर डोर् याइदेला िक भनेर त् यो यताउता जान 
लाग् यो। १२ तब ूान् तका ती शासकले यो भएको देखेर िवँ वास गरे,  िकनिक 
ूभकुो िशक्षामा ितनी छक् क परेका िथए।" 
      पावल र बारनावासको िनिम्त एन्टोओिखयामा िवँ वासीह ले उपबास 
बसेर ूाथर्ना गरेका िथए। ितनीह मािथ हात राख् नकुो अथर् परमेँ वरको 
अनमुहको वचन अनसुार ितनीह लाई समपर्ण गिरएको िथयो (ूिेरत 
१४:२६)। त्यसपिछ ितनीह  ूथम ससुमाचािरय याऽामा सिरक भए। 
    मेिडटिरयन वा भ-ूमध्यसागरको उ रपूवीर् कुनामा साइूस टाप ुरहेको 
छ। यो एिन्टओिखयाबाट धेरै टाढा छैन। यो टापबुाट नै ससुमाचार ूचार गन 
कामको थालनी  ःवभािवक िथयो िकनभने बारनावास साइूसबाट आएका िथए 
र यस ःथानमा ससुमाचार पिहले नै पिुगसकेको िथयो। तर त्यहाँ धेरै काम 
गनर् बाकँी नै िथयो। 
    बारनावास, पावल र बारनावासको भितजा यूह ा मकुर् स (ूिेरत 
१५:३९, कलःसी ४:१०) सबै जना िमलेर साइूस टापकुो सलामीमा रहेको 
यहूदीह का िसिनगग वा धािमर्क ःथलह मा ससुमाचार ूचार गरे। पावलको 
यो िनयिमत कायर् िथयो: अन्य जाितह लाई ससुमाचार ूचार गनुर्भन्दा पिहले 
यहूदी धमर्सभाघरह मा ससुमाचार सनुाउने। येशू इॐाएलीह को मसीह भएको 
कारणले उहाँको बारेमा पिहला यहूदीह ले थाहा पाउन ुज री िथयो र त्यो 
ःवभािवक नै पिन िथयो। 
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   सलािमस पिछ ितनीह  पिँ चमितर ससुमाचार ूचार गद गए। 
ितनीह  याऽा गन बममा साइूसको राजधानी पाम्फोसमा आइपगेु। अिन 
त्यहाँ दईु मािनसह को बीचमा घट्नाको िववरण लूकाले िदन्दछन:् बार-येशू 
भ े यहूदी जादगुर वा टुनामनुा गन मािनस। ऊ इिलमस भ े नाउँले 
िचिनएको िथयो। र अक  व्यिक्त सरिगयस पाओलोस जो िक त्यस ूान्तको 
ःथानीय रोमी बडा हािकम िथए। त्यहँा जे भयो त्यसले ससुमाचार सनुाउँदा 
िभ ै मािनसह ले िभ ै पमा सु े रहेछन ्भ े ज्वलन्त उदाहरण देखाउँछ। 
कसैले ससुमाचारको घोर िबरोध गछर्न ्भने अयहूदी जाितह को उच्च ूित ा 
वा ओहोदामा भएको व्यिक्तले पिन दयदेिख ससुमाचार महण गद  रहेछ। 
ूिेरत १३:१२ अनसुार त्यस बडा हािकमले आफ्नो आःथा पिरवतर्न गरेको 
ःप पमा देखाउँदछ। 
     ूिेरत १३:१-१२मा उल्लेिखत घट्नाले हामीलाई कःतो महससु 
गराउँछ? यहूदीह ले येशूको सत्यतालाई सरासर अःवीकार वा िवरोध गछर्न ्
भने अयहूदी वा अन्य जाितले येशूलाई महण गदर्छन।् हामीसगँ भएको ितन 
ःवगर्दूतको सन्देश, दश आ ा आिद बतर्मान सत्यह  िलएर जाँदा अ  चचर्का 
सम्ूदायका मािनसह  कडा पमा िबरोध जनाउँछन ् भने येशूको बारेमा वा 
बाइबलको बारेमा कुनै ान नभएको मािनसह ले ःवागत गदार्रहेछन ्भनेर उक्त 
कथाले हामीलाई कसरी देखाउँछ? 
 

२.  िपिसिदयन एिन्टओिखया: भाग १  
      पावल र उनका साथीह  साइूसबाट पगार्मा गए। यो  ठाउँ 
आधिुनक टकीर्को दिक्षणी समिुको िकनारामा रहेको पाम्फिलया भ े क्षेऽमा 
पदर्छ। त्यहाँबाट िपिसिडया एिन्टओिखयामा जानभुन्दा पिहले लूकाले दईु 
उल्लेखनीय पिरवतर्न भएको िववरणलाई ूःततु गदर्छन:् ससुमाचारीय 
कायर्बममा पावल अब ूमखु अगवुा भएको िचऽण (यो भन्दा पिहले बानार्वास 
ूमखु िथयो। उनको नाउँ पावल भन्दा अिघ राखेर सम्बोधन गिरन्थ्यो), र 
लूकाले पावलको यहूदी नाउँ साऊलबाट केवल पावलमाऽ भनेर सम्बोधन गनर् 
सु  गदर्छन ् (ूिेरत १३:९)। पावल अब यहूदी क्षेऽबाट मीक र रोमी 
सभ्यताको वातावरणमा भएका देशह मामाऽ ससुमाचारीय याऽामा िभज्न 
थालेकोले उनलाई पावल भनेर सम्बोधन गनर् थािलएको िथयो। (पावल भ े 
नाउँ रोमी नाउँ हो। साऊल यहूदी नाउँ हो। त्यस समयमा कितपय देशह   
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रोमको शासनमा िथए। पावल अब यहूदीह बाट अन्यजाितको पमा पिरिचत 
हनु गएकोले पिन त्यो नाउँ पिरवतर्न भएको िथयो। ससुमाचार यहूदीह को 
िनिम्तमाऽ नभएर सारा जगतको िनिम्त हो भ े नीित अनसुार आफूलाई एक 
जातको पमा पिरिचत गराउन नचाहेको र सबैसँग पिरिचत हनु चाहेकोले पिन 
उनको नाउँ साऊलबाट पावल भएको उपयकु्त देिखन्छ। पावलको अथर् सानो 
वा होचो हो। आफूलाई येशूभन्दा होचो वा सानो बनाएर येशूलाई महान ्
बनाउन  शाऊलबाट पावल भनेर सबैले सम्बोधन ग न ्भ े उनको चाहना 
भएको िथयो-अनवुादकको िटप्पणी)। 
    ूिेरत १३:१३मा यूह ा मकुर् स य शलेममा फकर गएको उल्लेख 
गिरएको छ। मकुर् सले ससुमाचार याऽामा साथीह लाई िकन त्यागे भनेर ःप  
पमा बताइएको छैन। तर उनले धेरै किठन र डरलाग्दो पिरिःथतह को 

सामना गनुर्परेकोले त्यसबाट डराएर आफ्नै देशमा फकर गएका िथए भनेर 
एलेन जी ाइटले आफ्नो राय व्यक्त गदर्िछन।् “मकुर् सले आफू दिबएको 
महससु गरे जसले गदार् उनमा भएको साहस सेलाउन थालेको िथयो। पावल र 
अ  साथीह सँग अिघ बढ्न उनले अःवीकार गरे अिन य शलेममै फकर 
गए।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ् अभ आपोःटल्स, प.ृ १७०बाट 
पान्तिरत। ससुमाचारको काम गदार् जीवन सिजलो हनु्छ भनेर परमेँ वरले 

किहल्यै पिन बाचा गनुर्भएको िथए। तर त्यसको ठीक िबपिरत पावललाई थाहा 
िथयो िक सु देिखनै ससुमाचारको िनिम्त उनले धेरै द:ुखक  र यातनाको 
सामना गनुर्पनछ (ूिेरत ९:१६), तर उनले आफ्नो जीवनको सबै िहःसा 
परमेँ वरको शिक्तमा भर पनर् िसकेका िथए जसले गदार् उनमा भएको शिक्तको 
रहःय परमेँ वरमै लकेुको िथयो (२ कोरन्थी ४:७-१०)। 
    ूिेरत १३:१३-४१ पढ्नहुोस।् पावल यहूदीह को सभाघरमा येशूको 
बारेमा ससुमाचार सनुाउँदछन।् आिन्टओिखयामा रहेको यहूदीह को सभाघरमा 
पावलले ससुमाचार सनुाउन ेिसलिसलामा एक ूमखु वचन व्यक्त गदर्छन।्  पद 
३८मा उल्लेख गिरएको पावलको सन्देशको मूल सार के हो? हेन ुर्होस:् “13 
पावल र ितनका साथीह  पाफोस सहरबाट पानीजहाजमा चढेर पामिफिलया 
के्षऽको पगार् सहरमा पगेु। त् यहाँबाट मकूर् स भिनने यूहन् नाले पावल र 
बारनाबासलाई छोडेर य शलेमितर फक। 14 पावल र बारनाबासचािहँ 
पगार्देिख िपिसिदया के्षऽको एिन् टओिखया सहरमा गए अिन पिवऽ िवौामको 
िदनमा ती दईु जना सभाघरमा गएर बसे। 15 मोशाले िदएको व्यवःथा र 
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अगमवक्ताह ले लेखेको पःु तकबाट पढेपिछ सभाघरका नेताह ले पावल र 
बारनाबासलाई बोलाएर भने, “भाइह ! यिद तपाईंह िसत मािनसह लाई साहस 
िदने केही कुरो छ भने भन् नहुोस।्”  16 यो सनेुर पावल उठे अिन हातले इशारा 
गरेर बोल् न लागे,  “इॐाएली दाजभुाइ र परमेँ वरलाई मान् नहुनेु सज् जनह  हो, 
दया गरी मेरो कुरा सनु् नहुोस।् 17 इॐाएली जाितका परमेँ वरले हाॆा 
पखुार्ह लाई छान् नभुयो र ितनीह  िमौदेशमा रहँदा ितनीह लाई महान ्जाित 
बनाउनभुयो। आफ् नो शिक्त देखाएर परमेँ वरले ितनीह लाई िमौदेशबाट 
िनकाल् नभुयो। 18 ितनीह  उजाड-ःथानमा रहँदा परमेँ वरले चालीस वषर्सम् म 
ितनीह को हेरचाह गनुर्भयो। 19 उहाँले कनान देशका सात जाितलाई नाश 
गनुर्भयो र त् यो देश हाॆा पखुार्ह लाई िदनभुयो। 20 त् यित बेलासम् म चार सय 
पचास वषर् जित िबितसकेको िथयो। “त् यसपिछ परमेँ वरले ितनीह को बीचमा 
न् याय गनर् न् यायाधीशह  खटाउनभुयो। ती न् यायाधीशह ले एकपिछ अक  गद 
अगमवक्ता शमूएलका पालासम् म काम गरे। 21 त् यसपिछ हाॆा पखुार्ह ले 
राजाको माग गरे अिन परमेँ वरले उनीह लाई बेन् यािमन कुलका कीशका छोरा 
शाऊललाई राजा बनाउनभुयो। शाऊलले चालीस वषर्सम् म राज् य गरे। 22 
परमेँ वरले उनलाई हटाएर दाऊदलाई राजा बनाउनभुयो। दाऊदको बारेमा 
चािहँ परमेँ वरले यसरी भन् नभुएको छ,  ‘ियशैको छोरा दाऊदलाई भे ाउँदा मैले 
मन पराएको मािनस पाएको छु। उसले मेरो लािग गनुर्पन सबै काम पूरा 
गनछ’। 23  “आफूले गनुर्भएको ूित ा पूरा गरेर परमेँ वरले इॐाएलीह को 
िनिम् त दाऊद राजाको कुलमा नै एउटा मिुक्तदाता पठाउनभुयो,  जो येशू 
हनुहुनु् छ। 24 येशूले आफ् नो सेवा सु  गनुर्भन्दा अिघ बिप् तः मा िदने यूहन् ना 
आए। उनले चािहँ आ-आफ् ना पापलाई मािनिलएर छोडी पानीको बिप् तः मा िलनू 
भनेर इॐाएलका सबै मािनसह लाई ूचार गरे। 25 आफ् नो काम िसध् याउन 
लाग् दा यूहन् नाले भने, ‘ितमीह  मलाई मिुक्तदाता हो िक भनेर िचन् न चाहन् छौ, त् यो 
त म होइन।ँ तर उहाँ मपिछ आउँदै हनुहुनु् छ र मचािहँ उहाँको जु ाको िफ ा 
फुकाउने लायकको पिन छैन’।  26  “दाजभुाइह  हो, चाहे हामी अॄाहामका 
सन् तानह  ह ,  चाहे हामी परमेँ वरको डर राख् ने अन्य-जाितकाह  नै िकन 
नहोऔ,ँ यो मिुक्तको सन् देश परमेँ वरले हामी सबैका लािग पठाउनभुएको छ। 
27 तर य शलेममा बः ने दाजभुाइ र उनीह का नेताह ले येशूलाई मिुक्तदाता 
हनुहुनु् छ भनेर िचन् न सकेनन।् अगमवक्ताह ले धमर्शाः ऽमा लेखेको कुरा 
िवौामिपच् छे पढे पिन उनीह ले बझेुनन।् येशूलाई मतृ् यदुण् ड िदएर उनीह ले 
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धमर्शाः ऽमा उहाँको बारेमा लेिखएका कुरालाई पूरा गरे। 28 मतृ् यदुण् ड िदने 
कुनै दोष नपाउँदा पिन ितनीह ले येशूलाई मानुर्पछर् भनी बडा-हािकम 
िपलातससगँ िबन् ती चढाए। 29 यसरी धमर्शाः ऽमा उहाँको बारेमा लेिखएका 
सबै कुरा पूरा गरेपिछ ितनीह ले उहाँलाई बूसबाट उतारे अिन िचहानमा राखे। 
30 तर परमेँ वरले येशूलाई मरेकोबाट िबउँताउनभुयो। 31 गालील के्षऽबाट 
उहाँसँगै य शलेममा आएकाह ले धेरै िदनसम् म उहाँको दशर्न पाए र 
ितनीह चािहँ अिहले इॐाएलका मािनसह को लािग उहाँलाई देख् ने साक्षीह  
हनु।् 32 अब हामी तपाईंह लाई यही ससुमाचार सनुाउँछ – परमेँ वरले हाॆा 
पखुार्लाई गनुर्भएको ूित ा 33 उहाँले उनीह को सन् तानको लािग नै पूरा 
गनुर्भएको छ। येशूलाई मरेकोबाट िबउँताउनहुुँदा उहाँले त् यो ूित ा हाॆ ैलािग 
नै पूरा गनर्भएको हो। अब परमेँ वरले उहाँलाई मरेकोबाट िबउँताउनहुनेुछ भन् ने 
कुराको बारेमा भजनसंमहको दोॐो भजनमा यसरी लेिखएको छ–  ‘ितमी मेरा 
छोरा हौ, आज मैले ितमीलाई जन् माएको छु’। 34 उहाँलाई फेिर किहल् यै 
मनुर्नपन गरी िबउँताउनहुनेुछ भन् ने कुराको बारेमा भने परमेँ वरले यसो 
भन् नभुएको रहेछ–  ‘दाऊदलाई ूित ा गरेको पिवऽ र िनिँ चत आिशष ्चािहँ म 
ितमीह को बीचमा पठाउनेछु’।  35 फेिर, भजनसंमहको अक  भजनमा दाऊद 
राजाले यसरी लेखेका छन–् हे परमेँ वर, तपाईंले आफ् नो पिवऽ जनलाई कुिहएर 
नाश हनु िदनहुनु् न। 36 “यो कुराचािहँ दाऊदले आफ् नो बारेमा भनेका होइनन ्
िकनभने परमेँ वरको इच् छामा काम गिरसकेर उनी त मरे अिन आफ् ना पखुार्सँगै 
गािडएर कुिहए। 37 तर परमेँ वरले मरेकोबाट िबउँताउनभुएको चािहँ त् यसरी 
कुिहनभुएन। 38 त् यसकारण िूय दाजभुाइह  हो, उनै येशूबाट पाप मेिटनेछ 
भनी म तपाईंह लाई बताउन चाहन् छु। 39 येशूमा िवँ वास गनह  जित सबै 
पापबाट छुट् कारा पाएर परमेँ वरको अगािड ठीक ठहिरन् छन।् यो काम त 
मोशाले िदएको व्यवःथाले पूरा गनर् सकेन। 40 त् यसकारण होिशयार हनुहुोस ्र 
अगमवक्ताह ले भनेका यी कुराह  तपाईंह मािथ आइनलागून–् 41 ए िगल् ला 
गनह  हो, अचम् म मान अिन नाश भइजाओ! िकनभने ितमीह को समयमा म 
यः तो एउटा काम गनछु,   त् यस कामको बारेमा कसैले ितमीह लाई बताए 
तापिन ितमीह ले िवँ वास गनछैनौ।”   
   नया ँकरारको पःुतकमा पावलले िदएको ूवचनह को पिहलो ूवचन ूिेरत 
१३:१६-४१मा उल्लेख गिरएको छ। हनु त त्यो उनको ूथम ूवचन भ  
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िमल्दैन। तर उनले िदएका ूवचनह को मखु्य सार सन्देश उक्त ूवचनमा 
भएको पाउँछ । 
    उनले िदएको उक्त ूवचनमा ितन भागह  छन।् यहाँ आफूसमेत 
सबै यहूदीह ले मानेको िवँ वास र राजा दाउदको राजकीय बंशको बारेमा 
उल्लेख गिरएको छ। इॐाएली जाितह लाई िवशेष कामको िनिम्त परमेँ वरले 
च ु ुभएको कुरामा सहमत जनाउँछन ् (ूिेरत १३:१७-२३)। यहूदी 
ौोतावगर्ह को मन िजत् न यो भाग उल्लेख गिरएको देिखन्छ। 
     दोॐो भागमा पावलले येशूको बारेमा उल्लेख गदर्छन।् दाउदको 
बंशलाई िदएको ूित ा येशूले पूरा गनुर्भएको र इॐाएली अथार्त ्यहूदीह लाई 
ूित ा गिरएको मिुक्त उहाँबाट नै आउन सक्छ भनेर उनले िजिकर गदर्छन ्
(ूिेरत १३:२४-२७)। र अन्तमा उनले जनु िनंकषर् िनकालेर आफ्नो 
ूवचनको अन्त्य गदर्छन ्त्यसमा यहूदीह को िनिम्त चेतावनी समावेश भएको 
पाइन्छ। यिद येशूबाट पाइने मिुक्तलाई ितनीह ले अःवीकार गरे त्यसको 
नितजा के हनु्छ भनेर उनले ठोकुवा गदर्छन ्(ूिेरत १३:३८-४१)। 
    पावलको ूवचनको िनणार्यक चरमिबन्द ुपद ३८ र ३९मा पाइन्छ। 
िवँ वास ारा धमीर् ठहिरन्छ भ े पावलको सन्देशको मूल सार त्यहा ँसमावेश 
गिरएको छ। येशू भी ारामाऽै पापको क्षमा र मािनस िनद ष ठहिरन्छ तर 
मोशाको धािमर्क व्यवःथालाई पालन गरेर होइन (अथार्त ्धमर्कमर् गरेर मिुक्त 
पाइँदैन)। तर मोशाको सबै व्यवःथा खारेज भयो भनेर त्यस भागमा भिनएको 
छैन। तर यहूदीह ले अपेक्षा गरे अनसुार धमर्कमर् गरेर मिुक्त पाइन्छ वा 
पापबाट िनद ष ठहिरन्छ (रोमी १०:१-४) भ े सोचको अथर् छैन भनेर 
पावलले िजिकर गदर्छन।् मिुक्त िदलाउने िवशेष अिधकार केवल येशूमामाऽ 
िनिहत भएको पावल ठोकुवा गदर्छन ्(गलाती २:१६)। 
    केवल येशू ारामाऽ मिुक्त पाइन्छ भ कुो अथर् के हो? परमेँ वरको 
दश आ ाह  पालन गनपन आवँयकता तर त्यसले मिुक्त िदइने होइन भ  े
तथ्यको बीचमा तपाईँले कसरी तालेमेल गन? 
 

३. िपिसिडएन एिन्टओिखया: भाग २ 
      व्यवःथा पालन गरेर वा धमर् कमर् गरेर कसैले पिन मिुक्त पाउँदैन वा 
ःवगर् जान इजाजत पाउँदैन भ े िवषयबःत ु पावलले उल्लेख गरेको ूिेरत 
१३:३८,३९मा पाइन्छ। यो अत्यन्त मह वपूणर् धािमर्क दशर्न हो। मािनसको 
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नैितकता र परमेँ वरूित बफादािरता देखाउने दश आ ाह  मानव संसारको 
िनिम्त नभै नहनेु व्यवःथा भएतापिन, ती दश आ ाह  र अ  व्यवःथा वा 
िविधिवधानह  पालन गरेर मािनस िनद ष ठहिरदैन िकनभने त्यसलाई पालन 
गन मािनसह ले िस  तिरकाले अपनाउन सक्दैनन ् (ूिेरत १५:१०, रोमी 
८:३)। व्यवःथाले हामीलाई िस  पालन गन व्यिक्त बनाएतापिन त्यसले 
िवगतका पापह लाई क्षमा गदन (रोमी ३:१९, गलाती ३:१०,११)। 
त्यसैकारण िस  व्यिक्त हनु वा िनद ष ठहिरन कमाएर पाउने िचज होइन। 
हामीह ले जितसकैु त्याग तपःया धमर्कमर् गरेतापिन त्यसले अिलकित पिन 
हामीलाई िनद ष बनाउँदैन। हाॆो पापको क्षमाको िनिम्त मनुर्भएको येशूलाई 
िवँ वास गरेरमाऽै हामीले मिुक्त पाउन सक्छ  (रोमी ३:२८, गलाती २:१६)। 
हामीले पाउने मिुक्तको उपहार हामी योग्य भएर पाउने होइन। इसाई जीवन 
िबताउन परमेँ वरको वचन पालन गनुर् मखु्य काम भएतापिन त्यसले हामीलाई 
मिुक्त िदलाउँदैन। 
     पावलको ूवचन सु  ेयहूदी ौोताह ले उनको सन्देशलाई कसरी िलए 
त? हेन ुर्होस ्ूिेरत १३:४२-५२ "४२ पावल र बारनाबास सभाघरबाट िनः केर 
जान लाग् दा आउँदो शबाथमा पिन यी कुरा सनुाइदेऊन ् भनी मािनसह ले 
ितनीह लाई िबन् ती गरे। ४३ सभा िवसजर्न भएपिछ धेरै यहूदीह  र यहूदी मत 
मान् ने भक्तह  पावल र बारनाबासको पिछ लागे, र ितनीह ले उनीह सगँ बोल् दै 
उनीह लाई परमेँ वरको अनमुहमा रिहरहनू भनी आमह गरे।  ४४ अक  
शबाथमा झण् डै सम् पूणर् सहर परमेँ वरको वचन सनु् नलाई उल् टेर आयो। ४५ 
भीड़लाई देख् दा, यहूदीह  डाहले भिरए र पावलले भनेका कुराको खण् डन गरे, र 
ितनको िनन् दा गरे। ४६ तर पावल र बारनाबासले साहस गरेर भने, 
“परमेँ वरको वचन सवरू् थम तपाईंह लाई नै सनुाउन ु आवँ यक िथयो। 
तपाईंह ले यसलाई इन् कार गरी आफैलाई अनन् त जीवनको अयोग् य 
ठहराउनभुएकोले हामी अब अन् यजाितह कहाँ जानेछ । ४७ िकनिक ूभलेु 
हामीलाई यः तो आ ा िदनभुएको छ, ‘पथृ् वीको पल् लो छेउसम् म मिुक्त परु् याउन 
मैले ितमीलाई अन् यजाितह का िनिम् त ज् योित हनु िनयकु्त गरेको छु’।”  ४८ जब 
अन् यजाितह ले यी कुरा सनेु,  ितनीह  खशुी भए, र परमेँ वरको वचनको ूशंसा 
गरे,  र अनन् त जीवनको लािग िनयकु्त भएकाह  जितले िवँ वास गरे। ४९ 
ूभकुो वचन सबै इलाकाभिर फैिलयो। ५० तर पावल र बारनाबासका िव  
यहूदीह ले भक्त र ूितिं ठत ः ऽीह  र सहरका मखु् य-मखु् य मािनसह लाई 
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उक् साए,  र उनीह लाई आफ् नो साँधिसमाना बािहर कटाइिदए। ५१ तर 
उनीह चािहँ आफ् ना खु ाको धलुो ितनीह का िव मा टकटक् याएर, 
आइकोिनयनमा आए। ५२ चेलाह  आनन् द र पिवऽ आत् माले पिरपूणर् भए।"   
     पावलले कठोर नीित अबलम्बन गरेर आफ्नो सन्देशलाई अन्त 
गरेतापिन िसिनगग अथार्त ् यहूदी सभाघरका मािनसह को ूितिबया राॆ ै
िथयो। तर अक  हप् तामा भने मािनसह को ूितिबयामा भारी फरक भएको 
देिखयो। ससुमाचारलाई अःवीकार गन यहूदीह  सायद यहूदी सभाघरका 
अगवुाह  हनु सक्छन।् ितनीह  यहूदी धमर्का आिधकािरक व्यिक्तह  िथए। 
ितनीह का खो व्यवहारलाई लूकाले ितनीह ले डाह गरे भनेर व्यक्त 
गदर्छन।् 
   ूाचीन संसारमा यहूदी धमर्का िविभ  पक्षह लाई मािनसह ले मन 
पराएका िथए। ितनीह को एक ईँ वरवादी िस ान्त, ितनीह को जीवन शैली 
र ितनीह ले पालन गरेका शबाथूित अयहूदीह  आकिषर्त भएका िथए। धेरै  
मािनसह  आफ्नो धमर् छोडेर यहूदी धमर्मा लागेका िथए।  तर खतनाको 
मािमलामा भने अयहूदीह को िनिम्त गम्भीर  िवषय िथयो। त्यो अत्यन्त 
असभ्य र वाक् क लाग्दो रीित भनेर मािनन्थ्यो। त्यसैले गदार् धेरै अयहूदीह  
यहूदी सभा घर अथार्त ् िसिनगगमा जान्थे तर औपचािरक पमा यहूदी धमर्लाई 
अ ालेका हुँदैनथे। ती मािनसह  परमेँ वरको भय मा े भनेर कहलाइन्थे।  
परमेँ वरूित ौ ा राख् ने र यहूदी धमर्लाई नै अ ालेका एिन्टओिखया 
िसिनगगका (ूिेरत १३:१६,४३) मािनसह  हनुसक्छन ् जसले पावलको 
सन्देशलाई फैलाउन सहयोग गरेका िथए। ितनीह  धेरै संख्यामा पिन िथए। 
यहूदी नभैकन पिन मिुक्त पाउन सिकन्छ भ े पावलको सन्देशले धेरै 
मािनसह  आकिषर्त भएका हनुसक्छन।् 
   यहूदी धमर्का अगवुाह  पावलदेिख िकन डाही भए भनेर त्यसले 
व्याख्या गनर् सक्छ। जेभएतापिन जब यहूदीह ले ससुमाचारलाई महण गनर् 
अःवीकार गरे ितनीह  परमेँ वरले िदनहुनेु मिुक्तबाटमाऽ बंिचत हनुगएनन,् 
अब पावल र बरानावासलाई ितनीह को ध्यान अयहूदीह तफर्  िदन ःवतन्ऽ 
भए। यहूदी धमर् तथा संःकारलाई नआ ािलकनै परमेँ वरको मिुक्तको 
योजनामा समावेश हनु पाइने रहेछ भनेर सु  पाउँदा ती अयहूदी तथा 
अन्यजाितह  अत्यन्त रमाएका िथए र परमेँ वरको ूशंसा गरेका िथए। 
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४. आइकोिनयममा   
      एिन्टओिखयाका यहूदी अगवुाह ले पावल र बरानाबासको िब मा 
उक्साउँदा ःथानीय सरकारी अिधकारीह ले पिन ितनीह को समथर्न गरेर 
ितनीह मािथ आबमण गनर् िभडलाई उ ेिजत बनाए। त्यसको फलःव प 
पावल र बारानाबास त्यस सहरबाट भाग्नपुर् यो (ूिेरत  १३:५०)। तर त्यःतो 
कठीन पिरिःथितमा पिन चेलाह  पिवऽ आत्माले भिरएर आनिन्दत भएका िथए 
(ूिेरत १३:५२)। अिन ससुमाचार ूचार गन याऽीह  इकोिनयम भ े 
सहरितर लागे। 
    आइकोिनयममा पावल र बारनाबासको िबयाकलापले के नितजा 
ल्यायो? हेन ुर्होस ् ूिेरत १४:१-७ "१ अब आइकोिनयनमा ितनीह  एकसाथ 
यहूदीह को सभाघरमा पसेर यः तो िकिसमले बोले,  िक यहूदीह  र मीकह को 
ठूलो दलले िवँ वास गर् यो। २ तर िवँ वास नगन यहूदीह ले चािहँ 
अन् यजाितह लाई भ  काएर भाइह का िव  उनीह को मन तीतो पािरिदए। 
३ ूभकुो भरोसामा साहससगँ बोल् दै धेरै समयसम् म पावल र बारनाबास त् यहाँ 
रहे। ूभलेु ितनीह का हातबाट िचन् हह  र अचम् मका कामह  गराईकन 
आफ् नो अनमुहका वचनको गवाही िदनभुयो। ४ तर सहरका मािनसह मा फाटो 
हनु गयो, र कोही यहूदीह तफर्  र कोही ूिेरतह तफर्  लागे। ५ अन् यजाित र 
यहूदीह  दवैुले उनीह का शासकह सगँ िमलेर ितनीह लाई सताउने र ढु ा 
हान् ने ूयत् न गरे। ६ ितनीह ले यो कुरा चाल पाए,  र लकुोिनयाका सहरह  
लःु ऽा,  डबीर् र छेउछाउका िजल् ला हुँदो भागेर गए,  ७ र त् यहाँ ितनीह ले 
ससुमाचार ूचार गिरनैरहे।" 
    आइकोिनयममा (अङ्मजेीमा आइकोिनयम तर नेपालीमा आइकोिनयन 
भनेर सम्बोधन गिरएको छ. तर ठाउँको नाउँ अनसुार आइकोिनयम हनुपुदर्छ-
अनवुादकको िटप्पणी) पावल र बारनाबासले आफ्नो ससुमाचार ूचार गन 
ूाथिमकता यहूदीह लाई सनुाउने नीित कायमै राखे। यहूदीह ले समाचार 
सु  अःवीकार गरेपिछमाऽ ितनीह  अयहूदीह ितर फिकर् ए। जब पावलले 
आिन्टओिखयामा यहूदीह  साम ुूवचन िदए तब ससुमाचार सु े ूाथिमकता ती 
यहूदीह ले पाउनपुछर् भ े धारणा  ितनीह ले व्यक्त गरेका िथए, िकनभने 
यहूदीह लाई परमेँ वरले च ु ु भएको िथयो। ितनीह को बीचमा भइरहेको 
कामले र (रोमी ३:२,९:४,५)  ितनीह कै राजा दाउदको घरानाबाट 
मिुक्तदाताको जन्म  हनेुछ भ े भिवंयवाणी पूरा भएको कारणले ससुमाचार 
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सु े ूाथिमकता ितनीह ले पाएका िथए। कितपय यहूदीह ले ससुमाचारलाई 
महण गनर् अःवीकार गरेतापिन कितपयले महण गनछन ्भ े आशामा पावल 
किहल्यै पिन पिछ परेका िथएनन।् 
    सबै यहूदीह  वा इॐाएलका सन्तान वा बंशह  खास गरेर यहूदी 
होइनन ् वा इॐाएली होइनन ् भनेर पावलले रोमी ९-११मा ठोकुवा गदर्छन ्
(िबशेष गरेर रोमी ९:६)। त्यसको अथर् केवल परमेँ वरको दया वा 
अनकुम्पालेमाऽ केही यहूदीह ले येशूलाई िवँ वास गनर् पगेुका िथए। 
परमेँ वरले आफ्ना जनह लाई त्याग्नभुएको छैन। तर "बतर्मान समयमा केही 
बाँकी रहेका यहूदीह ले परमेँ वरको अनमुहको उपभोग गन अवसर पाएका 
छन"् (रोमी ११:५ पान्तिरत)। यहूदीह को िबरोधको बाबजदु पिन पावलले 
अयहूदी वा अन्य जाितह का ससुमाचार सनुाउने काम जारी नै राखे। तर 
उनलाई यो पिन िवँ वास िथयो िक कुनै समयमा अ  धेरै यहूदीह ले येशूलाई 
िवँ वास गनछन।् 
    "ूिेरतमा वणर्न गिरएको पावलका यहूदीह लाई ससुमाचार सनुाउने 
रणनीितको बारेमा रोमीको पःुतकको ९ अध्यायदेिख ११सम्म अझ व्याख्या 
गिरएको छ। येशूलाई िवँ वास नगन यहूदीह लाई उहाँको बारेमा कसरी 
सम्झाउने भ े धािमर्क दशर्न वा तकर्  ूत्येक पःुताका इसाईह ले ती 
अध्यायह बाट िसक्न ु ज री छ।"-देिभद जी. िपटरसन, द आक्टस ् अभ 
आपोःटल्स (माण्ड रािपड: इएरडमान्स, २००९) प.ृ ४०१बाट पान्तिरत। 
    आइकोिनयममा जनु ् पिरिःथित पावलले सामना गरे त्यो 
आिन्टओिखयाको भन्दा खास फरक िथएन। सु मा जब पावलले ूचार गरे 
दवैु यहूदी र अयहूदीह ले उच्च सकारात्मक पमा ूितिबया जनाएका िथए। 
तर िवँ वास नगन यहूदी वा ःथानीय यहूदी समाजका अगवुाह ले ससुमाचारको 
ूितवाद गरेका िथए। ितनीह ले जनसमहुको िदमागमा ूचारकह को िव मा 
िबष छिरिदए। त्यसले गदार् मािनसह मा िवभाजन भएको िथयो। जब 
िवरोधीह  पावल र बारानाबासलाई समातेर िपट्ने तरखरमा लागेका िथए तब 
ितनीह  त्यस सहरबाट िनःकेर जाने िनणर्य गरे र अक सहरमा गए। 
    यहूदीह ले ससुमाचार सु मेाऽ होइन येशूलाई िवँ वास गछुर् भ केो 
जीवनशैली पिन देख् न ुआवँयक छ। यिद तपाईँले कुनै यहूदीलाई िच भुएको छ 
भने उसको साम ुतपाईँ कःतो गवाही भएर खडा हनुभुएको छ? 
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५. िल ा र डबीर्मा 
     आइकोिनयमको दिक्षणीपश ् िचमी भागमा रहेको िल ा भ े गाउँमा 
पावल र बारनाबास जान्छन।् आइकोिनयमबाट किरब अ ार माइल वा २९ 
िकलोिमटर रहेको यस गाउँ दरुगम गाउँ िथयो। त्यहाँ ितनीह  केही 
समयमाऽ रहेतापिन (ूिेरत १४:६,७,१५) लूकाले केवल एउटा कथा र 
त्यसबाट के भयो भनेरमाऽ उल्लेख गदर्छन।् जन्मैदेिख ल डोभएर द:ुख 
पाएको मािनसलाई ितनीह ले िनको पारेका िथए। सायद त्यो मािनस िभखारी 
हनुसक्छ। 
    जब पावल र बारनाबासले त्यस ल डोलाई िनको पारे तब िल ाका 
मािनसह को ूितिबया कःतो िथयो? ितनीह को सो ूितिबयाले ितनीह  
कःता ान नभएका मािनसह  िथए भनेर देखाउँछ? हेन ुर्होस ्ूिेरत १४:५-१९ 
"५ अन् यजाित र यहूदीह  दवैुले उनीह का शासकह सगँ िमलेर ितनीह लाई 
सताउने र ढु ा हान् ने ूयत् न गरे। ६ ितनीह ले यो कुरा चाल पाए,  र 
लकुोिनयाका सहरह  लःु ऽा, डबीर् र छेउछाउका िजल् ला हुँदो भागेर गए, ७ र 
त् यहाँ ितनीह ले ससुमाचार ूचार गिरनैरहे। ८ अब लःु ऽा सहरमा खु ा 
चलाउन नसक् ने एक जना मािनस बिसरहेको िथयो। त् यो जन् मैको ल ड़ो िथयो, 
र किहल् यै िहँड़ेको िथएन। ९ पावलले बोलेको त् यसले सनु् दैिथयो। पावलले 
त् यसलाई एकटक लगाएर हेरे, र िनको हनेु त् यसको िवँ वास छ भन् ने देिखकन 
१० ठूलो सोरले कराएर भने,  “तेरा खु ाको भरमा सीधा उभी।”  अिन त् यो 
जु क् क उ ो र िहँ  न लाग् यो। ११ जब पावलले गरेको यो काम भीड़ले 
देख् यो,  तब ितनीह ले लकुोिनयाको भाषामा उच् च सोरले यसो भने,  “देवह  
मान् छेको पमा हामीकहाँ ओलर आएछन ्।”  १२ ितनीह ले बारनाबासलाई 
िजउस देवता र पावललाई हमस देवता भन् न लागे, िकनिक ियनीचािहँ मखु् य वक्ता 
िथए। १३ सहरको अिगिल् तर भएको िजउसको मिन् दरका पूजाहारीले मूल 
ढोकाह मा गो ह  र फूलका मालाह  ल् याएर त् यहाँका मािनसह सगँ िमली 
बिल-पूजा गन इच् छा गरे। १४ तर जब ूिेरतह , बारनाबास र पावलले यो 
कुरा सनेु,  तब ितनीह  आफ् नो वः ऽ च् याती यसो भन् दै कराएर मािनसह का 
बीचमा दौ  दैगए र भने,  १५ “मािनसह  हो,  तपाईंह  िकन यः तो काम 
गनुर्हनु् छ?  हामी पिन त तपाईंह जः तै द:ुख-सखु भोग् ने मािनसह  ह ,  र 
तपाईंह लाई यी व् यथर्का कुराह बाट जीिवत परमेँ वरतफर्  िफराउनलाई 
ससुमाचार सनुाउँछ , जनु परमेँ वरले ः वगर्, पथृ् वी, समिु र ितनमा भएका यावत ् 
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थोक बनाउनभुयो। १६ उहाँले अिघ िबितसकेका पःु तामा सब जाितह लाई 
आ-आफ् नै रीितअनसुार चल् न िदनभुयो। १७ तापिन उहाँले आफूलाई गवाहीिवना 
छो  नभुएन,  िकनिक उहाँले भलो गरेर तपाईंह लाई ः वगर्बाट पानीको झरी र 
फलवन् त ऋत ु िदनभुयो र तपाईंह का दयलाई भोजन र आनन् दले सन् तुं  ट 
पानुर्भयो।”  १८ यी कुरा भनेर ितनीह ले मिुँ कलले ितनीह लाई बिल-पूजा 
चढ़ाउनबाट ती मािनसह लाई रोके। १९ तर कुनै-कुनै यहूदीह  एिन् टओिखया 
र आइकोिनयनबाट त् यहाँ आइपगेु, र भीड़लाई मनाएर पावललाई ढु ा बसार्ए, र 
ितनी मरे होलान ् भन् ठानेर सहरदेिख बािहर िघः ः याएर लगे। २० तर जब 
चेलाह  ितनको विरपिर उिभए ितनी उठे,  अिन सहरिभऽ पसे,  र भोिलपल् ट 
बारनाबाससँग िनः केर डबीर्मा गए।"   
     जब पावल र बारनाबासले ल डो मािनसलाई  िनको पारेर 
मािनसह लाई अचम्म पारे तब त्यहाँका मािनसह  ितनीह देिख अत्यन्त 
ूभािवत भएर ितनीह  भगवान हनु भनेर पूजा पो गनर् तिम्सए। पावललाई 
िजउस भिन ठाने। िजउस मीक परुाणको सव च्च देवता िथयो। बारनाबासलाई 
हमस भिन ठाने। हमस िजउस देवताको सेवा गन र उसको िनिम्त बोल्ने 
देवता िथयो। िभड उ ेिजत भएर ितनीह को साम ुसाँढेको बिल चढाएर पजुा 
गनर् तिम्सएको िथयो। 
    ई.पू. ४३देिख ईःवी सम्बत १७ वा १८मा रहेको ल्यािटन वा 
मीकका ूख्यात किव ओिभदले लेखेको परुाणमा ती दईु देवताह को बारेमा 
वणर्न गरेका िथए। ती दईु िजउस र हमस भ े देवताह ले मािनसको प 
िलएर त्यही इलाका (त्यस ूान्तमा रहेको िृिगयाका पहाडह मा)मा िवौाम 
िलन ठाउँ खोजेका िथए रे। दन्त्यकथा अनसुार एक गिरब बूढाबूढी दम्प ीले 
ितनीह लाई दया देखाएर सत्कार गरे। तर अ  मािनसह ले भने ती 
देवताह लाई वाःता गरेनन।् अपिरिचत पाहनुाह ूित दया र सत्कार गरेकोमा 
ती देवताह ले ितनीह को घरलाई मिन्दरमा पिरणत गरे र ती दम्पि लाई 
पजुारी बनाइिदए रे। तर सहरलाई भने ध्वःत पारे रे (मेटामोरफोसेस ६११-
७२४)। 
     त्यःता कथाह लाई त्यस क्षेऽका मािनसह ले पत्यार गरेको कारण 
पावलको आँ चयर् कामलाई देखेर ूितिबया देखाएका ती मािनसह को 
कामलाई अचम्म मा ुपदन। ती ससुमाचार ूचार गन याऽहु  ती दईु ूमखु 
देवताह  हनु ्भनेर कसरी मा  थाले भन्दा मािथको कथाले देखाउँछ। तर 
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ितनीह ले आसक्लेिपयस देवता भनेर मानेनन।् ती देवता मािनसलाई िनको 
पान देवता भनेर मािनन्थे। पावल र बारनाबासले ितनीह  पूजा गन गलत 
व्यवहारलाई रोक्न सफल भए। अन्तमा एिन्टओिखया र आइकोिनयमबाट 
आएका यहूदीह ले त्यो िभडलाई उ ेिजत बनाएर पावल र बारानाबसलाई 
देवता होइन भनेर मानर् उक्साए। जसको फलःव प पजुनीय भनेर मानेका 
पावल र बारनाबासलाई ढु ा मढुा गरेर मानर् खोजे। 
    ूिेरत १४:१९-२८सम्म पढ्नहुोस।् पावल र बारानाबासले ितनीह को 
त्यो याऽा कहाँ अन्त गरे? ितनीह  फकर आएपिछ ितनीह ले के गरे? हेन ुर्होस ्
"१९ तर कुनै-कुनै यहूदीह  एिन् टओिखया र आइकोिनयनबाट त् यहाँ आइपगेु, र 
भीड़लाई मनाएर पावललाई ढु ा बसार्ए, र ितनी मरे होलान ् भन् ठानेर सहरदेिख 
बािहर िघः ः याएर लगे।२० तर जब चेलाह  ितनको विरपिर उिभए ितनी उठे, 
अिन सहरिभऽ पसे,  र भोिलपल् ट बारनाबाससँग िनः केर डबीर्मा गए। २१ 
ितनीह ले त् यस सहरमा ससुमाचार ूचार गरेर धेरै चेलाह  बनाए, र ितनीह  
लःु ऽा, आइकोिनयन र एिन् टओिखयामा फक, २२ चेलाह का आत् मालाई सु ढ़ 
गराउँदै उनीह लाई िवँ वासमा रिहरहने अतीर् िदए,  र धेरै कं ट सहेर हामी 
परमेँ वरको राज् यमा ूवेश गनुर्पछर् भनी उनीह लाई भने। २३ जब ितनीह ले 
उनीह को हरेक मण् डलीमा एल् डरह  िनयकु्त गरे, तब ूाथर्ना र उपवाससिहत 
उनीह  आफूले िवँ वास गरेका ूभकुो िजम् मामा उनीह लाई सिुम् पिदए। २४ 
त् यसपिछ ितनीह  िपिसिदयाबाट भएर पामिफिलयामा आए। २५ पगार्मा वचन 
ूचार गरेर ितनीह  अटािलयामा झरे। २६ अिन त् यहाँबाट ितनीह  समिुयाऽा 
गरी एिन् टओिखयामा गए, जहाँ ितनीह ले पूरा गरेका कामको िनिम् त परमेँ वरको 
अनमुहमा ितनीह लाई अपर्ण गिरएको िथयो। २७ जब ितनीह  एिन् टओिखयामा 
आइपगेु,  तब मण् डलीलाई भेला गराए,  अिन परमेँ वरले ितनीह का साथमा 
गनुर्भएका सबै कामको बयान गरे,  र कसरी उहाँले अन् यजाितह का िनिम् त 
िवँ वासको ढोका खोिलिदनभुयो सो सनुाए। २८ ितनीह  त् यहाँ चेलाह सँग 
िनकै िदन बसे।"   
     पावलले यो सम्बोधन गदर्छन ् "धेरै द:ुखक  पाएर हामी परमेँ वरको 
राज्यमा पःनपुदर्छ (ूिेरसत १४:२२ पान्तिरत)। त्यसको अथर् के हो? के 
तपाईँको जीवनमा पावलले भनेका कुरालाई अनभुव गनुर्भएको छ? ससुमाचार 
सनुाउने बममा जनुसकैु कठीन पिरिःथित वा द:ुख भोग्नपुरेतापिन तपाईँपिन 
िवँ वासमा कसरी अिघ बढ्न िसक्न ुहनु्छ? 
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उपसंहार: 
थप जानकारी: "जब येशू यस संसारमा रहनभुएको िथयो तब उहाँले अ  
जाितह लाई बिहंकार गन यहूदीह को मनिःथितलाई बदल्न खोज्नभुएको 
िथयो। िसपाहीहँ को िबदेशी हािकम र िसरोृेिनिशयन वा कनानी ीको 
उहाँूितको आःथालाई उहाँले ःवीकार गनुर्हुँदा परमेँ वरको ूमे केवल 
यहूदीह मामाऽ िनिहत नरहेको भनेर ूत्यक्ष ूमाण िदनभुएको िथयो। अयहूदी 
वा अन्य जाितह को बीचमा सिबय भएर िनरन्तर पमा ससुमाचार सनुाउने 
बेला आएको िथयो। सारा जनसमूहले ससुमाचार खशुी भएर ःवीकार गरेका 
िथए र जानेरबझेुर वा  बौि क िवँ वास गन ानको ज्योित पाएकोमा 
मािनसह ले परमेँ वरको मिहमा गरेका िथए। यहूदीह ले जित िबरोध 
गरेतापिन र ितनीह ूित खराब व्यवहार गरे वा िचताएतापिन ितनीह लाई 
सिुम्पएको परमेँ वरको उ ेँ यूित ती ूिेरतह  िबचिलत भएनन।् अब नयाँ 
इॐाएल परुानो जैतनुको खमा गाँिसएको िथयो। यहूदी सभाघर वा 
िसिनगगह  ूिेरतह को िनिम्त बन्द भएका िथए, तर व्यिक्त घरह  
ितनीह को ूयोगको िनिम्त खलुा गरेका िथए। साथै अन्य जाित वा 
अयहूदीह को सावर्जिनक ःथानह  पिन ूिेरतह ले ससुमाचार सनुाउन ूयोग 
गनर् िदएका िथए।"-एलेन जी ाइट, ःकेचेस ृम द लाइफ अभ पावल, प.ृ 
५१बाट पान्तिरत। 
     "आफूह को ससुमाचारीय याऽामा पावल र बारनाबासले येशूको 
उदाहरण पछ् याएका िथए। उहाँले मािनसह लाई ससुमाचार सनुाउन त्याग 
देखाउनभुएको िथयो। उहाँले िबँ वासपूवर्क काम गनुर्भयो र मािनसह को 
उ ारको िनिम्त िदल खोलेर पिरौम गनुर्भयो। ितनीह  जाग क भएका िथए, 
ससुमाचार सनुाउने काममा ितनीह ले थकाइ मानेका िथएनन ् र ितनीह ले 
आफ्नो व्यिक्तगत िनयतलाई त्यागेका िथए। तर ससुमाचारको िनिम्त िचन्ता 
गद ूाथर्ना गरे र िबनारोकटोक आफ्ना कामलाई जारीराखेर ती ूिेरतह ले 
सत्यको िबऊ रोपेका िथए। जब ससुमाचारको िबऊ छरे तब ती ूिेरतह ले 
ससुमाचारलाई महण गनह को साथमा उिभन ितनीह  पिछ परेनन।् 
ितनीह को आित्मक ानको िनिम्त जे चािहने िथयो सो होिसयारपूवर्क सो पूरा 
गनर् ितनीह ले िजम्मेवारी िनभाएका िथए। मािनसह लाई थाहा नभएको 
कितपय व्यवहािरक पाठह  ितनीह लाई िसकाएका िथए। ितनीह लाई ती 
ूिेरतह ले इमान्दािरता देखाएका िथए र परमेँ वरूितको ौ ाको नमनुा 
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देखाएका िथए। त्यसले गदार् येशूलाई िवँ वास गन नयाँ िवँ वासीह को 
दयमा ूिेरतह ले िसकाएका ससुमाचारको मह वपूणर् सन्देशको गिहरो छाप 
लामो समयसम्म िटकेको िथयो।"-एलेन जी ाइट, द आक्टस ् अभ द 
आपोःटल्स, प.ृ १८६बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन:  
अ.   जब पिरिःथित गम्भीर भयो तब त्यहाँबाट भाग्ने मकूर् सको 

बारेमा सोच्नहुोस।् पिछ पावल र बारनाबासको बीचमा 
मकूर् सको िवषयमा भनाभन भएको िथयो। बारनाबासले 
मकूर् सलाई फेिर आफ्नो साथमा लैजान चाहेका िथए तर 
पावलले मानेनन ् (ूिेरत १५:३७)। तर धेरै वपर् पिछ 
पावलले लेख्दछन,् "मकूर् सलाई ितमीसँग िलएर आऊ िकनभने 
मेरो ससुमाचारीय सेवा कायर्मा उनी उपयोगी भएका छन।्" 
(१ ितमोथी ४:११ पान्तिरत)। कुनै पिरिःथितमा नराॆो 
भएर देखाएतापिन सध त्यो व्यिक्त नराॆो हनु्छ भ  े छैन। 
पावलको अनभुवले कःतो पाठ िसकाउँछ? 

आ.   पावल र बारानाबासलाई िल ाका मािनसह ले भगवान भनेर 
पूजा गनर् थालेका िथए (ूिेरत १४:१४-१८)। परमेँ वरले 
पाउनपुन मिहमा वा जस हामीले पाउने ूलोभनमा फिसयो 
भने के गन? 

इ.   नयाँ िवँ वासीह को िवँ वासलाई बिलयो पािरराख् न र 
ितनीह को आित्मक खरुाकलाई पावलले र बारानाबासले 
कसरी सम्हाले? ितनीह को उदाहरणबाट हामीले कसरी 
िसक्ने? 

ई.   मािनसले सिृ  गरेका चालचलन, रीित, संःकार, परम्परालाई 
लामो समय सम्म सम्हाली नराख् न हामीले के गन? ती 
तत्वह ले हामीह लाई  सत्य ानमा अिघ बढ्न रोक्न 
सक्दछ। यहूदी धमर्का अगवुाह ले पावलको िखलाफमा 
जितसकैु अवरोध खडा गनर् खोजेतापिन उनी आफूले पाएको 
सत्य ानमा अिडग भएर बसे। हामी पिन त्यही नीितमा 
कसरी लािगरहने? 
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कथा ७ 
सय की आमा 

मायमुी नागाने, ५८ जापान 
 

   जापानमा मायमुी एक अत्यन्त ूभावकारी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
मिहला हनु।् तर सु मा त्यःती िथइनन।् उनले पिहलो कक्षा सक्नभुन्दा 
पिहले दईु पल्ट मनर् आटेँकी िथइन।् उनका बबुा मादकपदाथर्को दवु्यर्सनमा 
लागेका िथए भने आमालाई मानिसक रोगले सताएको िथयो। दवैु बाबआुमाले 
उनीूित त्यःतो ध्यान िदएका िथएनन।् त्यसैले गदार् एक िदन पानी 
उिम्लरहेको भाँडो उनीमािथ खिनन्दा उनी झण्डै मरेकी िथइन।् त्यो घट्ना 
उनी तीन वषर् हुँदा र पाँच वषर् हुँदा दईु पटक भएको िथयो। दवैु पटक 
उिम्लरहेको पानी िजउ भिर पोिखएको िथयो। त्यसले गदार् उनको शरीरमा 
िजन्दगीभरी नहराउने दाग बसेको िथयो। 
   “परमेँ वरले मलाई दईु पल्ट बचाउनभुयो" मायमुीले भिनन।् 
   जब उनी नौ वषर्की िथइन ् उनकी आमा सदाको िनिम्त हराएकी 
िथइन।् उनको जीवन अत्यन्त कहाली लाग्दो र क मय िथयो। उनी िनराशै 
िनराशामा हकुकी िथइन।् 
   जब उनी ६ कक्षामा पिढ्थन ् तब उनीिभऽ आशाको िदयो बलेको 
िथयो। एक जना अमेिरकन उनको घरसँगै जोिडएको घरमा सरेको िथयो। 
उसले उनलाई अङ्मजेी बोल्न िसकायो र बाइबल पढ्न पिन िसकायो। जब 
मायमुीले म ी ७:१२मा लेिखएको सनुौलो िनयम पिढन ्तब उनलाई अत्यन्त 
अचम्म लाग्यो। त्यसमा लेिखएको छ “अ ले ितमीलाई के गरेको चाहन्छौ 
त्यही ितमीले पिन अ लाई गर।" 
    “जब मैले यो पद पढ तब मलाई थाहा भयो िक म कुन बाटोमा 
जानपुछर्। मेरो िवगतको समयलाई म बदल्न सिक्दँन। मेरो दाग भएको छाला 
किहल्यै पिन पिहला जःतो हुँदैन। तर मैले मेरा बाबआुमाबाट नपाएको माया 
अ  बालबािलकाह लाई िदन सक्छु भ े मलाई महससु भएको िथयो" 
मायमुीले मःुकुराउँदै भिनन।् 
    त्यसैबेलादेिख उनले बालबािलकह को हेरचाह गन ूण गरेकी 
िथइन।्  
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    तर धेरै किठन समयह  उनले गजुानुर्परेको िथयो। उनी २१वषर्की 
हुँदा उनले िबबाह गिरन।् दश वषर्पिछ उनको आफ्नो ौीमानसँग पारपाचकेु 
भयो। उनी जाँडरक्सी खाएर माि न थािलन ् र ूशःत पमा चरुोट खान 
थािलन।् उनले आत्महत्या गनर् खोिजन।् जब उनी ३८ वषर् भएकी िथइन ्
उनले फेिर िववाह गिरन ् र नयाँ जीवन सु  गिरन।् उनले िदउँसो 
बालबािलकाह  हेन ठाउँ वा डे केयर सेन्टरमा काम पाइन।् िदउँसो साना 
बालबािलकह लाई हेन ठाउँ देखेर उनलाई धेरै नमजा लाग्यो। त्यस डे केयर 
सेन्टरमा धेरै कडा िनयमह  िथए। बालबािलकाह का बाबआुमाह ले धेरै 
काम गनुर्परेको िथयो। 
    जब एक िदन एक वषर्को ज्वरो आएको बालकलाई डे केयरमा भनार् 
िलइएन तब मायमुीको जीवनमा भारी पिरवतर्न आएको िथयो। त्यस बालकको 
आमा काममा जानैपथ्य  र बालकलाई हेन हुँदैनथ्यो। अक  िदन त्यस आमा 
डे क्यरमा फकर आइन।् उनको बालक त्यसरी चाँडो कसरी िनको भयो भनेर 
उनलाई थाहा भएन। तर जब बालकको थाङ्ना फेिरयो तब बालक राॆो 
भएको िथयो। आमाले बालकलाई िचसो थाङ्ना वा डाइपर बेरेकी िथइन।् 
ज्वरोलाई कम गनर् आमाले त्यो गरेकी िथइन।् 
     “बच्चाह लाई त्यसरी हेरचाह गन होइन भनेर मैले आफ्नै डे क्यर 
सेन्टर खोल। बालबािलकाह लाई राॆोसँग ःयाहान नीित मैले बनाए।ँ 
जःतोसकैु बालबािलकलाई पिन िबनासतर् भनार् गन नीित मेरो िथयो। ज्वरो 
आएकोलाई पिन भनार् िलने भनेर मैले डेक्यर खोल" मायमुीले बताइन।् 
    मायमुीको डे क्यर २४ घन्टा खलुा हनु्थ्यो। उनले केवल दश जना 
बालबािलकाह लाई भनार् गराउन िव ापन िनकािलन ् तर ५०० आमाह ले 
आफ्ना बालबािलकाह लाई राख् न अनरुोध गरे। यिद कोही बच्चा ज्वरोले 
सताएको छ भनेर उसलाई आफ्नै घरमा पठाइन्थ्यो तर त्यहाँ बच्चा हेन 
धाइआमालाई पिन पठाइन्थ्यो। 
   तर जब मायमुीले अ  बालबािलकाह को सेवा गद िथइन ्आफ्नै 
घरमा उनलाई समःया  भएको िथयो। उनको दईु छोरीह  िथए र सानीचािहँ 
चारक्लास भनार्भएकी िथइन ् तर ःकूलमा जान मािननन।् सरकारी ःकुलमा 
गएकी छोरीले िशिक्षकाले उनलाई मूखर् केटी भनेर िपिटन ्भनेर गनुासो गिरन।् 
एक िदन स ीत िसकाउने िशिक्षकाले पिन उनको टाउकोमा झ्यालीले 
िहकार्एकी िथइन।् 
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  मायमुीले आफ्नी छोरीलाई त्यस ःकूलबाट िनकालेर अक ःकूलमा राख् न 
खोिजन।् आफ्नो घरको निजक एडभेिन्टःट ःकुल उनले भे ाइन।् 
   “सरकारी ःकूलभन्दा एडभेिन्टःट ःकूल ःवगर् जःतो भएको मैले थाहा 
पाए।ँ त्यहाँका िशिक्षकाह  धेरै राॆा िथए" मायमुीले सनुाइन।् 
    उनको छोरीले एडभेिन्टःट ःकूल तरुन्तै मनपराइन।् धेरै वषर्पिछ छोरीले 
बिप् तःमा िलइन।् अिन मायमुी, उनको ौीमान र अक  छोरीले पिन बिप् तःमा 
िलए। 
   बिप् तःमा िलएपिछ मायमुीमा पिरवतर्न आयो। उनी मोटी िथइन ्तर 
दबु्ली र ःवःथ भइन।् उनी सध हँिसली िथइन।् उनका साथी, आमाबाब ुर 
पिहलाको डेक्यर सेन्टरका साथीह ले पिन उनलाई के भयो भनेर सोध्न 
थाले। मायमुीले ितनीह लाई ूभ ुयेशूको बारेमा बहादरुीसाथ सनुाइन।् उनको 
ूभावले उनले काम गरेको पिहलाको डे क्यरको ३० जना िकशोर र 
िकशोरीह  आज एडभेिन्टःट ःकुलह मा अध्ययन गिररहेका छन।्  
   “मैले िचनेका पिहलाका बालबािलकाह  जब त्यस डेक्यर छोडेर 
हकुका िथए ितनीह लाई एडभेिन्टःट ःकूलमा जान सल्लाह िदए।ँ धेरैले जान 
मञ् जरु गरे।" मायमुीले भिनन।् 
   पिहलेका डे क्यर सेन्टरका बालबािलकाह  र ितनीह का बाबआुमा 
समेत गरेर चार वषर्िभऽ ४५ जनाले बिप् तःमा िलएका िथए। 
    आजभोिल मायमुीले टोिकयोमा ठूलो डेक्यर सेन्टर खोलेकी िछन ् र 
त्यहाँ ५० जना बच्चाबच्चीह  छन।् ितनीह  ूायजसो इसाई पिरवारका 
होइनन।् मानिसक रोगले िपिडत बालबािलकारह लाई हेरचाह गन नयाँ 
जीवनशैली अपनाउने संःथा खोल्ने कोिशश उनले गिररहेकी िछन।् 
   हामी येशूका भक्त ह  भनेर कसरी अ लाई ूभाव पान? मायमुी जःतै 
भि र िमजासीलो भएर अ लाई येशूको सन्देश सनुाऔ।ँ 
   (लेखक: आन्ड्े ु चेसनी) bit.ly/mother-to-hundreds हेरेर मायमुीको 
बारेमा थाहा पाउनहुोस)्। 
 

जापानको बारेमा जानकारी: 
-जापान यिुनयन कन्फरेन्सले पूवीर् जापान र पिँ चम जापान कन्फरेन्स र 
ओिकनावा िमसन समेटेको छ। 
-जापानमा सतूितशत मािनसह  साक्षर छन।् 

११०-३



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


