
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : म ी ५:२-१६, ३८-४८, रोमी १२:२०,२१, 
लूका १६:१९-३१, १२:१३-२१ र म ी २५:३१-४६। 

यस अध्यायको मूल सार पद: "अिन राजाले ितनीह लाई जवाफ िदएर भ छेन ्
"िनँ चय गिर म भन्दछु, सानाभन्दा साना यी भाइ (बिहनी)ह लाई ितमीह ले 
जे गर् यौ त्यो मलाई नै गरेको हनु्छ"।" (म ी २५:४० पान्तिरत)। 
    अ ह ूित, िवशेष गरेर हराएका र द:ुखमा परेकाह ूित चासो 
देखाएर येशूले िबताउनभुएको जीवन हामीले देखेपिछ अ को हेरचाह वा सेवा 
गन मािमलामा उहाँले धेरै कुराह  भ ुहनेुछ भनेर हामी अपेक्षा गनर् सक्छ । 
हो, अ को परोपकारको िनिम्त उहाँले धेरै वचनह  राख् नभुएको िथयो। 
   िस , सनातन, सिृ कतार् परमेँ वरका भक्तह  ह  भनेर कसरी 
देखाउने भनेर येशूले आफ्नो िशक्षादीक्षा र काम ारा ूमािणत गरेर 
देखाउनभुएको िथयो। उहाँका अतीर्ह  व्यवहािरक छन।् जसरी येशू यस 
संसारमा रहनहुुँदा उहाँले मािनसह को न्यायोिचत व्यवहार गनुर्भएको िथयो। 
ितनीह लाई दया, क णा र माया देखाउनभुएको िथयो। यिद हामी येशूका 
भक्त ह  भनेर दावी गछ  भने हामी पिन उहाँले देखाउनभुएको बाटोमा िहँड्न 
उहाँ हामीलाई आ ान गनुर्हनु्छ। यिद हामी उहाँको अनकुरणीय उदाहरण 
अनसुार चल्य  भने हामीले पिन उहाँले जःतै अ को सेवा गनछ । परमेँ वरको 
राज्य कुनै मनगढ्न्ते वा भिवंयको आदशर् राज्य नभएर अिहले नै हामीले 
अनभुव गनुर्पन राज्य हो भ े परमेँ वरको राज्यको पिरभाषा येशूको हो। 
येशूका भक्तह ले देखाउने ूाथिमकता, मूल्यमान्यता र नैितकता पथृ्वीका राज्य 
तथा समाजह मा पाइने भन्दा फरक हनु्छन।् येशूले उहाँको राज्यको नक्सा 
हाॆो साम ु राख् नभुएको छ। त्यसमा हामीले परमेँ वरको सेवा कसरी गन र 
उहालँाई सेवा गन बममा हामीले एक आपसमा कसरी व्यवहार गन भ े 
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िवषयवःतमुा जोडदार केिन्ित गिरएको छ। अ को आवँयकतामा सेवागनुर् र 
अ ह को उत्थानमा अमसर भएर चल्न ु नै िसधै परमेँ वरको सेवा गनुर् हो 
भनेर यस अध्यायमा हामी प ा लगाउनेछ । 
 

१. डाँडामा िदनभुएको उपदेशको पिरचय  
     येशूका ूवचनह मध्ये सबभन्दा लामोचािहँ डाँडामा िदनभुएको उपदेश 
हो। यो येशूका आदशर् र मौिलक िशक्षाह को संगालो हो। उहाँको यो िशक्षा 
ितन अध्यायमा फैिलएको छ। उहाकँो ूवचनको सु मा परमेँ वरको आदशर्  
राज्यको मूल्यमान्यताको व्याख्या गनुर्भएको िथयो। (त्यो व्याख्यालाई सरल 
नेपालीमा "िशक्षा" भनेर अनवुाद गिरएतापिन त्यसलाई अङ्मजेीमा िबआिट डु 
(Beatitudes) भनेर कहलाइन्छ। यसको गिहरो अथर् छ। यसको अथर् 
आिशवर्चन, चरम सखु, परमानन्द वा ःवगर्सखु भनेर शब्दकोषले भनेका छन।् 
यथाथर्मा जसले येशूमािथ आःथा राखेर उहाँको वतर्मान र भिवंयको ःवगीर्य 
राज्यको उपभोग गनर् चाहन्छ उसको मनिःथित वा नीित अथार्त ् नैितक 
आचरणले ःवगर्को नागिरकतामा हनुपुन गणुह लाई ूितिबिम्बत गनुर्पछर्)।  

म ी ५:२-१६मा ती मािनसह ले उहाँको आिशष पाउनेछन ्जसमा 
नौवटा गणुह  ितनीह मा हनु्छ। ती गणुले सम्प  मािनसह  "धन्य, ँयावास" 
वा "सिच्चदानन्द, ःवगीर्य आनन्द"ले ससुोिभत हनेुछन ् भनेर येशूले वचन 
िदनभुएको िथयो। त्यसकारण येशूको मागर्मा िहँड्ने मािनसह मा के नवरत् न वा 
गणुह  हनुपुछर्? हेन ुर्होस:् "१ भीड़लाई देखेर उहाँ डाँड़ामा उक् लनभुयो, र उहाँ 
बः नभुएपिछ चेलाह  उहाँकहाँ आए। २ उहाँले मखु खोल् नभुयो र ितनीह लाई 
िशक्षा िदन लाग् नभुयो: ३ "धन् य आत् मामा दीन हनेुह , िकनभने ः वगर्को राज् य 
ितनीह को हो।  ४ धन् य शोक गनह , िकनभने ितनीह ले सान् त् वना 
पाउनछेन ्।  ५ धन् य नॆह , िकनभने ितनीह ले पथृ् वीको अिधकार 
पाउनछेन ्।    
  ६ धन् य धािमर्कताको िनिम् त भोकाउने र ितखार्उनेह , िकनभने 
ितनीह  तपृ् त हनेुछन ्।  ७ धन् य दयावन् तह , िकनभने ितनीह ले दया 
पाउनछेन ्। ८ धन् य शु  दय हनेुह , िकनभने ितनीह ले परमेँ वरलाई 
देख् नेछन ्।  ९ धन् य मेलिमलाप गराउनेह , िकनभने ितनीह  परमेँ वरका 
छोराह  कहलाइनेछन ्।  १० धन् य धािमर्कताको िनिम् त सताइनेह , िकनभने 
ः वगर्को राज् य ितनीह को हो।  ११ "धन् य हौ ितमीह , जब मािनसह ले 
मेरो खाितर ितमीह को िनन् दा गनछन ् र सताउनेछन ्, र झूटा बोलेर 
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ितमीह का िव मा सब िकिसमका खराब कुरा भन् नेछन ्।  १२ तब रमाओ, 
र अत्यन्तै खशुी होओ, िकनभने ः वगर्मा ितमीह को इनाम ठूलो हनेुछ। 
िकनभने यसरी नै ितमीह भन् दा अिघका अगमवक्ताह लाई ितनीह ले सताएका 
िथए।  १३ "ितमीह  पथृ् वीका नून हौ, तर नूनको ः वाद गयो भने त् यो केले 
फेिर निुनलो पािरने र? त् यो त बािहर फािलन र मािनसका खु ाले कुल् चनबाहेक 
अ  केही कामको हुँदैन। १४ "ितमीह  संसारका ज् योित हौ। डाँड़ामा 
बसािलएको सहर लकु् न सक् दैन।  १५ मािनसह ले ब ी बालेर पाथीले त 
छोप् दैनन ्, तर सामदानमा राख् दछन ्, र घरमा हनेु सबैको िनिम् त त् यसले 
उज् यालो िदन् छ।  १६ यसरी नै ितमीह को ज् योित मािनसह का सामनु् ने 
चम् कोस ्, र ितनीह ले ितमीह का सकुमर् देखून ्, र ः वगर्मा हनुहुनेु ितमीह का 
िपताको मिहमा ग न ्।    
    येशूले िदनभुएका यी आिशवर्चनह  केवल आध्याित्मक जीवनमा लाग ु
हनुको लािग माऽ हो भनेर नभिनकन व्यवाहािरक जीवनमा पिन लाग ुगनुर्पन 
हनु्छ। हामीमा र संसारमा हनेु गिरवपनालाई हामीले िच ुपछर् भनेर येशूले 
चचार् गनुर्हनु्छ (पैसामामाऽ होइन, हामीह  कुनै कुरामा असन्तु  भइरहनलाई 
पिन हामीह मा गिरबी छ भनेर मा ुपछर्)। उहाँले हामीमा हनुपुन धािमर्कता 
वा कुनै कुनै अनवुादमा न्यायोिचत भिनएको छ, नॆता, िदनता, क णा वा 
दया, शािन्तको िनिम्त पहल र शु  दयको बारेमा चासो देखाउनहुनु्छ। यिद 
हामीह  ती गणुह ले ससुिज्जत भएर व्यवहािरक पमा चल्य  भने हामीह को 
व्यवहािरक जीवन र हामी रहेको संसार कित फरक हनु्थ्यो होला। उहाँले ती 
व्यवहािरक गणुह  उल्लेख गरेपिछ ितनीह मा लाग्ने उहाँका भक्तह  
संसारको ननु र ब ी हनेुछभन ्भनेर उहाँले ठोकुवा गनुर्हनु्छ (म ी ५:१३-
१६)। यिद हामीले िठकसँग ूयोग गर् य  भने ननु र ब ीले जीवनलाई फरक 
पादर्छ। ननुले हामीलाई ःवाद िदन्छ साथै खानेकुरालाई यसले सरुिक्षत 
राख् दछ। यसको अथर् हाॆो विरपिर रहेका मािनसह को िनिम्त असल काम 
गरेर ःवािदलो हनुपुछर् भ  खोजेको हो। त्यसरी नै ब ीले अन्धकारलाई 
हटाउँछ। ब ीले अन्धकारमा भएका बाधाह  र अप ारो वा द:ुखिदने 
कुराह लाई देखाउँदछ। यसले घरमा र सहरमा िहँडडलु गनर् र सरुिक्षत हनु 
सिजलो पादर्छ। अन्धकारमा ज्योित हनुभुनेको येशूको मत अनसुार 
"मािनसह को साम ु ितॆो ज्योित बलोस ् तािक ितमीह को असल काम 
ितनीह ले देखून र ःवगर्मा हनुहुनेु ितमीह को िपताको मिहमा ग न"् (म ी 
५:१६ पान्तिरत)। 
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   दवैु ननु र ब ीको िवशेष अथर् छ। येशूका चेलाह  हनेु 
वातावरणलाई राॆो ूभाव िदने र सधुार गन िजम्मेवारी उहाँले ितनीह लाई 
िदनभुएको िथयो। जब हामी धमर्परायण, न्यायोिचत, िठक जीवन िबताउँछ , 
शु  दयले नॆतालाई व्यवहारमा उताछ , दया तथा क णा देखाउँछ , 
शान्तःवभाव वा शािन्तको िनिम्त पहल गछ  र कुनै पिन पीडा वा दवावलाई 
सहन्छ  तब हामी ननु र ब ी हनु जान्छ । त्यसकारण संसारका कितपय 
समयमा कितपय मािनसह ले कम मूल्य ठानेका वा आफ्ना ूित ाको िनिम्त 
ती गणुह लाई पन्छाएर अिघ बढ्नपुछर् भ े सोच र अिभयानमा नलागेर ती 
नवरत् नह  आफ्ना भक्तह मा हनुपुछर् भनेर आ ान गनुर्हनु्छ। 

तपाईँको चचर् तपाईँको समाजमा कसरी ननु र ब ी भएर काम 
गिररहेको छ? तपाईँको चचर् तपाईँको समाजमा सिबय भएकोले तपाईँको समाज 
कसरी अझ असल हनु पगेुको छ? यिद ती गणुह  तपाईँमा र तपाईँको 
समाजमा भएनन ्भने तपाईँको समाज कःतो हनेु होला? 
 

२. खराबीलाई असलले िजत् न ु
    जनु पिरवेसमा येशूले िशक्षादीक्षा िदइरहनभुएको िथयो त्यस 
वातावरणलाई जा ु उिचत हनु्छ। येशूले सम्बोधन गनुर्भएका मािनसह  कुन 
खालका र कुन पिरिःथितमा िथए भनेर थाहा पाउन ुज री छ। जनु क्षऽेह मा 
येशूले मािनसह को सेवाकायर् गनुर्भएको िथयो ती क्षेऽह का असंख्य 
मािनसह  उहाँूित आकिषर्त भएका िथए (म ी ४:२५ "अिन गालील, 
डेकापोिलस, य शलेम, यहूिदया र यदर्न पािरदेिखका ठूला भीड़ह  उहाँको 
पिछ लागे")। ूायजसो ती मािनसह  सवर्साधारण जनताह  िथए। ितनीह  
रोमी साॆाज्यका गोरा शासकह  अन्तगर्त िजिवका चलाइरहेका िथए। उहाँले 
सम्बोधन गनुर्भएको िभडँमा कोही यहूदी शासक वा अगवुाह  र धािमर्क 
पिण्डतह  पिन िथए। सवर्साधारण मािनसह को जीवन क कर िथयो। 
ितनीह ले करको भािर बोक्नपुरेको िथयो त्यसमा पिन धमर्को नाउँमा अनेक  
परम्परा, संःकार र िविधह  पालन गनुर्पदार् ितनीह ले आफ्नो जीवनको अथर् 
नभएको महससु गरेका िथए। 
  िवदेश आबमणकारीबाट िथिचएका, आफ्नै धमर्गु ह बाट धमर्को नाउँमा 
पेिलएका जनतालाई आफ्नो चासो देखाउँदै येशूले असल र सही जीवन िजउन 
आ ान गनुर्भएको िथयो। जोसकैु भएतापिन वा जनुसकैु पिरिःथितमा भएतापिन 
ितनीह  साहिसलो र मयार्दा तथा सम्मानपूवर्क िजउने ितनीह को अिधकार 
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भएको उहाँले ू  पानुर्भएको िथयो। येशूले आमह गनुर्भएको म ी ५:३८-४८ 
अत्यन्तै उल्लेखनीय छ। हेन ुर्होस:् "३८ ितमीह ले सनेुका छौ, यसो भिनएको 
िथयो, "आखँाको बदला आखँा, र दाँतको बदला दाँत।" ३९ तर म 
ितमीह लाई भन् दछु, दुं  टको मकुािबला नगर। जसले ितॆो दािहने गाला 
च  काउला, त् यसलाई अक  गाला पिन थािपदेऊ।  ४० यिद कोही मािनसले 
मु ा चलाएर ितॆो दौरा िलने दाबी गछर् भने, त् यसलाई ितॆो खाः टो पिन 
िदइहाल।  ४१ यिद कसैले ितमीलाई एक िकलोिमटर जान बाध् य गछर् भने, 
ऊसँग दईु िकलोिमटर गइदेऊ।  ४२ ितमीसँग माग् नेलाई देऊ, र ितमीसँग 
कजार् िलन चाहनेलाई इन् कार नगर।  ४३ ितमीह ले यसो भनेको सनेुका छौ, 
"ितॆो िछमेकीलाई ूमे गर, र ितॆो शऽलुाई घणृा गर।" ४४ तर म 
ितमीह लाई भन् दछु, आफ् ना शऽहु लाई ूमे गर, र ितमीह लाई 
सताउनेह का िनिम् त ूाथर्ना गर,  ४५ र ितमीह  ः वगर्मा हनुहुनेु आफ् ना 
िपताका छोराह  हनेुछौ। उहाँले दुं  ट र सज् जन दवैुलाई सूयर्को ताप 
िदनहुनु् छ, र धमीर् र पापी दवैुलाई विृं ट िदनहुनु् छ।  ४६ िकनभने यिद 
ितमीह सँग ूमे गनह लाई माऽ ूमे गदर्छौ भने ितमीह लाई के इनाम छ? 
के कर उठाउनेह ले पिन त् यसै गदनन ् र?  ४७ ितमीह ले आफ् ना 
दाजभुाइह लाई माऽ अिभवादन गछ  भने अ ह ले भन् दा बढ़ी के गर् यौ र? 
के अन् यजाितह ले पिन त् यसै गदनन ् र?  ४८ यसकारण जः तो ितमीह का 
ः वगर्मा हनुहुनेु िपता िस  हनुहुनु् छ, ितमीह  पिन त् यः तै िस  हनुपुदर्छ।" 
("जसरी परमेँ वर आफ्नो ठाउँमा िस  हनुहुनु्छ त्यसरी नै हामी आफ्नो 
ठाउँमा िस  हनुपुछर्"-एलेन जी ाइट)। 
   उपयुर्क्त कथनको मूल िवषय हो कसैले एउटा गालामा चड्कन िदयो 
भने अक  गाला पिन थािप िदन,ु वा कसैले प ौरा माग्यो भने किमज पिन 
िदन ु वा कसैले दईु िकलोिमटर िहँड्न कर गर् यो भने  चारै िकलोिमटर 
िहँिडदेऊ। झ  हेदार् यो अथर्नबथर्को मौिलक नीित जःतो लाग्छ। तर यहाँ 
समाजमा िथचोिमचो गन ूबिृ को िब मा बािन्तकारी काम र सकारात्मक 
कदम चाल्न येशूले िसकाइरहनभुएको िथयो। उहाँका धेरैजसो ौोतावगर्ह ले 
भोग्नपुन वाध्यताूित आफू अनजान नभएको येशूले देखाउनभुएको िथयो। 
समाजमा आफूभन्दा ठूलो, ूिति त, धमर्गु , मािलक जःता वगर्ले कमजोर 
वगर्लाई िथचोिमचो र िहंसात्मकतवरले दमन गन वा होच्याउने ूविृ  लािदएको 
िथयो। कितपय समयमा गहृःथी चलाउनपुदार् आफ्ना जमीन वा जायजेथालाई 
धरौिटमा राखेर जिमन्दारह लाई समु्पनपुदर्थ्यो। ब्याजै ब्याजको पहाड थिुून्दा 
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धरौिट िनकाल्न नसक्दा वा सापट िलएको पैसा िफतार् िदन नसक्दा िनधर्न 
मािनसह  ती जिमन्दार तथा मािलकह को कमैया वा दास ब ुपदर्थ्यो। 
कितपय समयमा िवदेशी सेना रोमीह को डर करकापमा परेर ितनीह को सेवा 
गनुर्पदर्थ्यो वा ितनीह को िथचोिमचोमा कडा पिरौम गनुर्पदर्थ्यो। ितनीह लाई 
आफ्नो इमान्दारी र सच् चाइ देखाएर काम गनुर्, ती शोषकह लाई ितनीह ले 
पाउनपुन व्यवहारभन्दा असल व्यवहार गरेर देखाउन ु भनेर येशूले 
िसकाउनभुएको िथयो। आफ्ना शोषकह सँग ूितःपधार् नगिर वा ितनीह को 
अगािड आफ्नो भाऊ नखोज्न,ु जोिर नखोज्न ु जसले गदार् अनाहकमा 
मािनसह को ज्यान नजाओस ्भ े येशूको िशक्षा िथयो। हो, समाजका शोषक 
वगर् चाहे ितनीह  सामन्तीवगर् नै िकन नहनु ् वा धमर्को नाउँमा पेिलने 
धमर्गु ह  नै िकन नहनु ् ितनीह ले आफ्नो शिक्त लगाएर दमन गदार् 
ितनीह लाई कसरी जवाफ िदने भ े ःवतन्ऽता सवर्साधारणलाई येशूले 
देखाउन ु भएको िथयो। अिहंसा ारा र उदार बनेर ती सामन्ती वा शोषक 
वगर्ह को व्यवहारलाई ूितकार गदार् ितनीह को अन्याय र दमनको खराब वा 
दु  नीितको भन्डाफोर हनु्थ्यो। 
    मािथ म ी ५:३८-४८सँग रोमी १२:२०,२१ तलुना गनुर्होस।् हामीले 
हाॆो जीवन संसारको नीितसम्मत नभएको तर येशूले देखाउनभुएको मौिलक, 
आदशर्, सव त्कृ  र बािन्तकारी नीितह लाई कसरी लाग ुगरेर चल्ने? हेन ुर्होस ्
पावलको पिन िशक्षा, रोमी १२:२०,२१ "२० ब , "ितॆो शऽ ुभोकाएको छ 
भने त् यसलाई खवुाओ, त् यो ितखार्एको छ भने त् यसलाई पानी देओ। त् यसो 
गनार्ले ितमीले त् यसको टाउकोमा आगोको भङु् मो थपुानछौ।" २१ खराबीबाट 
परािजत नहोओ, तर खराबीलाई भलाइले िजत।"   
  धमर्शा का सबै व्यवःथा, नीित र अगमवक्ताह का वा हामीले 
व्याख्या गरेका पिवऽ शा  वा परुानो करारलाई एउटै सनुौलो नीितमा 
झानुर्भएको िथयो "सबै कुरामा अ ले ितमीह लाई कःतो व्यवहार गरेको 
ितमीह  चाहन्छौ त्यसरी नै ितमीह ले ितनीह लाई व्यवहार गर" (म ी ७:१२ 
पान्तिरत)। जनुसकैु मोल चकुाउनपुरेतापिन येशूले यहाँ िदनभुएको िनदशन 

पालन गनर् अिहले नै तपाईँले ूयास गनर् कसरी ूितव ता जनाउन ुहनु्छ? 
 

३. असल सामरी 
       एक िदन येशूकहाँ एक जना धमर्शा को पिण्डत आएर एउटा ूँ न 
गरे। उनको ूँ नको जवाफमा परुानो करार अथार्त ्धमर्शा कै आधारमा दईु 
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नीितह  ूःततु गनर् उनलाई िदइएको िथयो। सबैको िनिम्त सम्माननीय, मौिलक 
तथा  आदशर् जीवन िबताउने नीितलाई संके्षप् तमा त्यसमा ूःततु गिरएको छ। 
ती दईु नीितह  कसरी एक आपसमा जोिडएका छन?् हेन ुर्होस ्लूका १०:२५-
२७ "२५ व् यवः थाका एक जना पिण् डत उहाँको परीक्षा गनर् खड़ा भए, र यो 
ूँ न गरे, "गु ज् यू, अनन् त जीवन ूाप् त गनर् मैले के गनुर्पछर्? २६ उहाँले 
ितनलाई भन् नभुयो, "व् यवः थामा के लेिखएको छ? ितमीले के पकयौ? २७ 
ितनले भने, "ितमीले परमूभ,ु आफ् ना परमेँ वरलाई आफ् नो सारा दयले, 
आफ् नो सारा ूाणले, आफ् नो सारा समझले र आफ् नो सारा मनले ूमे गर ्, र 
आफ् नो िछमेकीलाई आफैलाई झ ूमे गर ्।" ितनीिसत सहमत हुँदै येशूले भ  ु
भयो "२८ उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, " ितमीले ठीक जवाफ िदयौ। त् यसै गर, र 
ितमी िजउनेछौ।" (लूका १०:२८)।  
    येशूको िसकाउने शैलीमा केही न केही  िभ ता िथयो। जब उहाँलाई 
कसैले ूँ नह  गथ उहाँ जवाफमा ूँ नकतार्भन्दा अलगै जवाफह  
िदनहुनु्थ्यो। त्यस पिण्डतको ूँ न उनैबाट लेबी १९:१८लाई उतानर् 
लगाउनभुएको िथयो। त्यसमा "आफ्नो िछमेकीलाई आफू जःतै ूमे गनुर्" भनेर 
लेिखएको छ। त्यसबेलाका धमर्गु  तथा धमार्त्मा हुँ भ े मािनसह ले 
"िछमेकी भनेको के हो" भनेर अनेक  बादिववाद र तकर्  गरेर समय िबताउँथे। 
"िछमेकीलाई ूमे गनुर्" भ े नीित कितसम्म र कहाँसम्म लाग ुहनुपुछर् भनेर 
ितनीह  सोच्दथे।   
   उहाँका भक्तह ले त्यो धारणामा िछमेकी भनेको केवल निजकको 
मािनस माऽ नभएर ूत्येक व्यिक्त समावेश भएको हनु्छ र सबैको भलो गन 
नीितलाई फरािकलो पारामा बझु्न येशूले िसकाउनभुएको िथयो। उहाँले 
भ ुभयो, "म ितमीह लाई भन्दैछु, ितॆो शऽलुाई ूमे गर। जसले ितमीलाई 
सताउँछ त्यसको िनिम्त ूाथर्ना गनुर्। त्यसो गदार् ितमीह  ःवगर्मा रहनहुनेु 
िपताका छोराछोरीह  कहलाइनेछौ। दु लाई होस ्वा असललाई होस,् उहाँले 
घाम िदनहुनु्छ। धमार्त्मालाई होस ् वा अधमीर्लाई होस ् उहाँले पानी 
वषार्उनहुनु्छ" (म ी ५:४४,४५ पान्तिरत)। 
    जब व्यवःथाका धरुन्धर पिण्डतले येशूलाई जाँच्न "मेरो िछमेकी को 
हो त?" (लूका १०:२९) भनेर सोधे, उनको ूँ नको जवाफमा उनैलाई 
झटारो हािनएको िथयो। त्यसको ूत्यतुरमा येशूले असल सामरीको कथा 
भ ुभयो। पिण्डतको ूँ नको जवाफमा येशूले "िछमेकी" शब्दको पिरभाषा 
िदनभुएन तर उहाँले भ ुभयो, "जाऊ, ितमीले पिन त्यसै गर अथार्त ् ितॆो 
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सहयोगको अपेक्षा गनको िनिम्त ितमी िछमेकी होऊ" ( अथार्त ्लूका १०:३६, 
३७ "३६ येशूले सोध् नभुयो, "ितॆो िवचारमा यी तीन जनामध् ये डाकूँह का 
हातमा पन मािनसको िछमेकी कुनचािहँ ठहिरयो? ३७ ितनले भने, "त् यस 
मािनसमािथ दया देखाउनेचािहँ।" तब येशूले ितनलाई भन् नभुयो, "जाऊ, ितमी 
पिन त् यसै गर")।   
   लूका १०:३०-३७मा असल सामरीको कथा लेिखएको छ। त्यहाँ 
डाँकुको मारमा परेका एक जना यहूदीलाई ितन जना पाऽह ले देखेका िथए। 
ती पाऽह मा के फरक ःवभाव िथयो? हेन ुर्होस ् "३० येशूले जवाफ िदनभुयो, 
"एक जना मािनस य शलेमबाट यरीहोितर जाँदैिथयो। त् यो डाँकूह को फेला 
पर् यो। ितनीह ले त् यसलाई ना  ैपारेर िपटे, र अधमरो पारी छोड़ेर गए। ३१ 
संयोगले एक जना पूजाहारी त् यही बाटो भएर जाँदैिथयो, र त् यो अधमरो 
मान् छेलाई देखेर त् यो अक पि  तकर गयो। ३२ त् यसै गरी एक जना लेवी पिन 
त् यस ठाउँमा आएर त् यसलाई देखेपिछ अक पि  तकर गयो। ३३ तर एक जना 
सामरी उसको याऽामा जाँदैगदार् त् यो मान् छे भएको ठाउँमा आइपगु् यो, र 
त् यसलाई देखेर उसको मन दयाले भिरयो। ३४ र त् यसकहाँ गएर तेल र 
दाखम  लगाएर त् यसका घाउह मा प ी बाँिधिदयो, र आफ् नै गधामािथ चढ़ाएर 
त् यसलाई एउटा पौवामा ल् याई त् यसको हेरचाह गर् यो। ३५ भोिलपल् ट उसले 
चाँदीका दईु िसक् का पौवाको मािलकलाई िदएर भन् यो, "ियनको हेरचाह गर, र 
अ  बढ़ी खचर् लागे म फकर आउँदा ितमीलाई ितिरिदनेछु"।" ३६ येशूले 
सोध् नभुयो, "ितॆो िवचारमा यी तीन जनामध् ये डाँकूह का हातमा पन मािनसको 
िछमेकी कुनचािहँ ठहिरयो त? ३७ ितनले भने, "त् यस मािनसमािथ दया 
देखाउनेचािहँ।" तब येशूले ितनलाई भन् नभुयो, "जाऊ, ितमी पिन त् यसै गर।" 
    येशूको िशक्षामा एउटा साझा कुरो िथयो। धमीर् भनेर कहलाउने, 
धमर्गु  भनेर कहलाउने तर द:ुख परेकाह लाई वेवाःता गन ती धमार्त्मा भनेर 
िचनाउन चाहनेूित उहाँको चक  आबोस तथा आलोचना लिक्षत हनु्थ्यो। 
"असल सामरीको कथामा सत्य धमर् के हो त्यसको ःवभावलाई येशूले िचऽण 
गनुर्भएको िथयो। िविधिवधान पालन गरेर, धमर्शा का पिण्डत भएर, धािमर्क 
मत वा ूणालीमा बसेर वा धािमर्क िशक्षादीक्षा पालन गरेर होइन तर अ लाई 
माया गरेर देखाउने, अ को उच्च िहत िचताउने र ःवच्छ मनले अ को 
उपकार गनुर् नै सही धमर् हो भनेर येशूले ःप  पानुर्भएको िथयो।"-एलेन जी 
ाइट, द िडजाएर अभ एजेज, प.ृ ४९७बाट पान्तिरत। समाजबाट अछुत 
मािनएका, बिहःकृत, परमेँ वरलाई िवँ वास नगन मािनसलाई औलँ्याएर 
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परमेँ वरका जन ह  भनेर दावी गन ूत्येकले उसको अनसुरण गनुर्पछर् भनेर 
येशूले िसकाउनभुएको िथयो। जसरी उहाँलाई सु े ूथम ् ौोतावगर्ह लाई 
िदइएको आ ा अनसुार अनन्त जीवनमा सहभागी हनु हामीले पिन आवँयक 
परेका जनुसकैु मानव ूाणीकहाँ गएर सहयोग गनर् येशूले हामीलाई 
अर् हाउनभुएको छ। 
 

४. धनी मािनस र लाजरस  
       येशूले धनी मािनस र लाजरसको ान्त वा अतीर्कथा भ ुभएर दईु 
खालका मािनसह को िबपरीत जीवनको बारेमा भ ुभएको िथयो (लूका 
१६:१९-३१)। एक जना अत्यन्तै धनी र अक  अत्यन्तै गिरबको कथा 
उल्लेखनीय छ। त्यस यगुमा सामािजक सेवाका िनकायह  िथएनन,् सामािजक 
अःपतालह  िथएन, गिरबह लाई सामूिहक पमा ख्वाउने चलन िथएन, अपा , 
घरबारिबिहन र फाइदाबाट बिञ् चत हनेुह को िहतको िनिम्त केही ूावधान वा 
व्यवःथा िथएन। त्यसकारण त्यःता मािनसह ले धनी मािनसह बाट उदार 
सहयोग पाएर क बाट राहत पाउने अपेक्षा गद ितनीह को घरदैलो अगािड 
आउने चलन िथयो। येशूले भ ुभएको यस कथामा त्यस धनी मािनसले 
"उसका पीिडत भाइको आबँयकताूित ःवाथीर्भएर उदािसनता देखाएको 
िथयो"-एलेन जी ाइट, बाइःट अबजेक्ट लेसनस,् प.ृ २६१बाट पान्तिरत। 
यस संसारमा ितनीह  बाँचञु् जेल ितनीह को पिरिःथित बदिलएको िथएन। 
मरेपिछ परमेँ वरको न्यायमा पदार् ितनीह को िःथित नाटकीय पमा उिल्टन 
गएको िथयो। 
    लूका १६:१९-३१ र लूका १२:१३-२१मा दईु िभ  कथाह  येशूले 
भ भुएको पाइन्छ। ती कथाका पाऽह  फरक फरक भएतापिन त्यहाँ के साझा 
िवषयबःत ुछन ् जसले हामीलाई के िसकाउन खोिजएको छ? हेन ुर्होस:् लूका 
१६:१९-३१ "१९ एक जना धनी मािनस िथयो, जो बहमूुल् य वः ऽ र िमहीन 
मलमल लगाएर िदनहुँ मोजमज् जामा बः तथ् यो। २० उसको ढोकामा लाजरस 
नाउँको एक जना गरीब मािनसलाई ल् याएर रािखिदन् थे। त् यो घावैघाउले भिरएको 
िथयो। २१ त् यस धनी मािनसको टेिबलबाट झरेका टुबाटाबी खाएर लाजरसले 
आफ् नो पेट भन इच् छा गथ् य । कुकुरह ले पिन आएर त् यसका घाउह  
चा  थे।   
  २२ त् यो गरीब मािनस मर् यो, र ः वगर्दूतह ले त् यसलाई लगेर 
अॄाहामको साथमा राखे। त् यो धनी मािनस पिन मर् यो र गािडयो। २३ नरकमा 
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कठोर कं ट भोिगरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर् यो र टाढ़ामा अॄाहाम र 
उनको साथमा लाजरसलाई देख् यो। २४ अिन उसले कराएर भन् यो, "हे िपता 
अॄाहाम, ममािथ दया गरेर लाजरसलाई पठाइिदनहुोस ्, र त् यसले आफ् नो 
औलँाको टुप् पा पानीमा चोपेर मेरो िजॄोलाई शीतल पािरदेओस ्, िकनिक म यस 
ज् वालामा भय र वेदना पाइरहेछु।" २५ तर अॄाहामले भने, "छोरो, याद 
गर ्, तले आफ् नो जीवनकालमा असलअसल कुराह  भोग गिरस ्, र त् यसै गरी 
लाजरसले द:ुखैद:ुख भोग् यो। त् यो अब यहाँ आराममा छ, र तँचािहँ कं टमा 
छस ्। २६ यी सबै कुराबाहेक यहाँबाट तँकहाँ पािर जान खोज् नेह  जान 
नसकून ् र त् यहाँबाट यहाँ हामीकहा ँवािर आउन पिन नसकून ् भनेर हामीह  र 
ितमीह का बीचमा एउटा अित गिहरो खाल्दो छ।" २७ उसले भन् यो, "िपता, 
यसैकारण म तपाईंलाई िबन् ती गदर्छु, तपाईंले त् यसलाई मेरा बाबकुो घरमा 
पठाइिदनहुोस ्, २८ िकनभने मेरा पाँच भाइ छन ्, र त् यसले ितनीह लाई 
चेताउनी देओस ्, नऽता ितनीह  पिन यस कं टको ठाउँमा आउलान ्।" २९ 
तर अॄाहामले भने, "ितनीह का साथमा मोशा र अगमवक्ताह का पःु तक 
छन ्। ितनीह ले ती सनूुन ्।" ३० तर उसले भन् यो, "होइन, िपता अॄाहाम, 
मरेकाबाट कोही एक जना ितनीह कहा ँ गयो भनेता ितनीह ले पँ चा ाप 
गनछन ्।" ३१ उनले उसलाई भने, "मोशा र अगमवक्ताह का कुरा 
ितनीह ले सनु् दैनन ् भने, मतृकह बाट कोही जीिवत भए पिन ितनीह ले 
िवँ वास गनछैनन ्"।" र लूका १२:१३-२१ "१३ भीड़बाट एक जनाले 
उहाँलाई भन् यो, "गु , मेरा दाज् यूलाई भिनिदनहुोस ्, र ितनले अंशबन् डा 
गिरदेऊन ्।" १४ तर उहाँले त् यसलाई भन् नभुयो, "िमऽ, कसले मलाई 
ितमीह मािथ न् याय गन अथवा ितमीह को सम् पि  बाँिड़िदने तलु् यायो? " १५ 
उहाँले ितनीह लाई भन् नभुयो, "होिशयार रहो, सबै िकिसमका लालचबाट 
जोिगने काम गर, िकनिक मािनसको िजन् दगी उसको धन-सम् पि को ूशः ततामा 
रहँदैन।" १६ उहाँले ितनीह लाई एउटा ं टान् त भन् नभुयो, "कुनै एक जना 
धनी मािनसको जिमनमा ूशः त उब् जनी भयो। १७ त् यसले मनमनै गनु् न लाग् यो, 
"मेरो अन् न राख् ने ठाउँ मिसत छैन, अब म के ग ?ँ १८ तब त् यसले भन् यो, 
"म यसो गनछु" आफ् ना ढुकुटीह  भत् काएर झन ् ठूला-ठूला बनाउनेछु, र मेरा 
सबै अनाज र मालसामान त् यही ँराख् नेछु। १९ अिन म आफ् नो ूाणलाई भन् नेछु, 
"ए ूाण, धेरै वषर्सम् म पगु् ने ूशः त सम् पि  तेरो िनिम् त थिुूएको छ। सखु-
चैनमा बस ्। खा, िप, र मोज गर ्"।" २० तर परमेँ वरले उसलाई भन् नभुयो, 
"ए मूखर्, आज राती नै तेरो ूाण तँबाट िलइनेछ, र जे कुराह  तले आफ् नो 
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िनिम् त थपुारेको छस ्, ती कसको हनेु? " २१ आफ् नो िनिम् त धन-सम् पि  थपुान, 
तर परमेँ वरको िं टमा धनी नहनेु मान् छेको अवः था यः तै हनु् छ।" 
   ती धनी मािनसह  कुनै गलत काम गरेर वा ॅ ाचार गरेर धनी 
भएका िथए भ े कुनै ूमाण त्यहा ँछैन। सायद ितनीह  दवैुले अत्यन्तै कडा 
पिरौम गरेका होलान,् ितनीह को धनसम्पि  आिद व्यविःथतढंगले 
होिशयारसाथ राखेका िथए होलान ् साथै ितनीह लाई परमेँ वरले आिशषै 
िदनभुएको होला। तर ितनीह को जीवनको मूल्यमान्यता, मनिःथितूित, 
परमेँ वरूित, पैसाूित र अ ूितको धारणामा केही गलत वा ऽिुट हनुपगु्यो 
होला जसले गदार् ितनीह ले उल्लेखनीय मोल चकुाउनपुर् यो साथै अनन्त जीवन 
पिन गमुाउनपुर् यो। 
   त्यस समयमा मािनस मरेपिछ के हनु्छ भ े धारणाको िचऽणबाट यस 
संसारमा हामी जनु िनणर्य गरेर चल्छ  त्यसले अक  संसार वा अनन्त जीवनमा 
असर पछर् भनेर िसकाउन येशूले धनी मािनस र लाजरसको कथा भ ुभएको 
हो। हामीह को दैलोमा आएर हामीसँग सहायता माग्ने वा अभावमा 
परेकाह लाई उपकार गन वा नगन हाॆो मनिःथितले हामीह को िनणर्य र 
ूाथिमकता केमा छ भ े देखाउँछ। "अॄाहम"ले क  भोगीरहेका धनी 
मािनसलाई यो औलँ्याएका िथए िक बाइबलमा नै चािहनेभन्दा ूसःत 
नीितिनदशनह  छन ्जसले मािनस अथर्मूलक र ौे  जीवन िबताउन सक्दछ: 
"ितनीह सँग मोशा र अगमवक्ताह  छन।् ितॆा भाइह ले ितनीह लाई नै 
सनुनु"् (लूका १६:२९ पान्तिरत)।  
   (धन आफै दु  वा खराब होइन। धनी हनु ुनराॆो होइन। परमेँ वर 
आफैले छ िदनसम्म पिरौम गर भनेर यस संसारमा पाप आउनभुन्दा अगािड 
आदेश िदनभुएको िथयो। पावलले पिन एिफसी ४:२८मा एिफसीका 
िवँ वासीह लाई आफ्नै हातले काम गरेर कमाऊ र अभाव भएकाह लाई 
सहयोग गन होऊ भनेर आमह गरेका िथए-अनवुादकको थप जानकारी)। तर 
धन थपुान ूलोभनमा वा धनी हनेु ूितःपधार्मा र धनकै पिछमाऽ लािगरहने 
मनिःथित वा संःकारले हामीलाई परमेँ वरको राज्यबाट टाढा राख् न सक्छ, 
आफूभन्दा िवप वगर्लाई हेप् ने ूविृ  हनुसक्छ, ःवाथर्केिन्ित हनुसक्छ र 
आफ्नो खु ामा आफै उिभएर मैले धन कमाएको छु, अ को वाःता गनर् मैले 
नैितक िजम्मेवारी िलएको छैन भ े जःता फुितर्ले हामीलाई छोप्न सक्दछ भनेर 
येशूले हामीलाई िसकाउन खोज्नभुएको िथयो। उहाँको राज्यको पिहले खोिज 
गर वा चाहना गर र हामीले पाएका आिशषह  हाॆा विरपिररहेकाह  िवशेष 
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गरेर अभावमा परेकाह को उत्थानको िनिम्त बाडँचडु गर भनेर येशूले 
हामीलाई आ ान गनुर्भएको िथयो। 
   तपाईँको आिथर्क अवःथा जःतो भएतापिन, पैसा र पैसाकोमाऽै लोभमा 
फसेर येशूभिक्तको मखु्य ध्यानबाट िबचिलत नहनु तपाईँ कसरी सचेत हनेु? 
 

५. सानाभन्दा साना ियनीह     
      एक िदन येशूका चेलाह ले उहाँलाई आफ्ना िज ासा राखेका िथए। 
त्यसको जवाफ ितनीह ले अपेक्षा गरेको भन्दा एकदम फरक िथयो। उहाँले 
ितनीह को जवाफ छोटकरीमा निदइकन लामो व्याख्या गरेर िदनभुएको 
िथयो। त्यो त उहाँको ूवचनै भएको िथयो जनु म ी २४ र २५मा उल्लेख 
गिरएको छ। य शलेम मिन्दरको िबनाश र येशूको दोॐो आगमनको बारेमा 
िज ासा राख्दै उहाँसँग ती चेलाह ले यी ूँ न गरेका िथए "१ त् यसपिछ येशू 
मिन् दरबाट िनः केर जान लाग् नहुुँदा उहाँका चेलाह  उहाँलाई मिन् दरका 
भवनह  देखाउन भनी उहाँको निजक आए। २ तर उहाँले ितनीह लाई 
भन् नभुयो, "ितमीह ले यी सब देख् छौ, होइन त? साँच् चै, म ितमीह लाई 
भन् छु, "एउटा ढु ामािथ अक  ढु ा रहनेछैन, ूत् येक भत् काएर फािलनेछ।"  
३ येशू जैतून डाँड़ामा बः नहुुँदा चेलाह  एकान् तमा उहाँकहाँ आएर सोधे, 
"हामीलाई भन् नहुोस ्, यी कुरा किहले हनेुछन ्, र तपाईंको आगमन र यस 
यगुका अन् त् यको िचन् ह के हनेुछ?"   
   ितनीह को ूँ नको जवाफ िवःततृ पमा िदनभुए पिछ त्यसको 
िनंकषर्मा उहाँले भ ुभएको िथयो: भोकाह लाई ख्वाऊ, ितखार् लागेकोलाई 
िपउन देऊ, अपिरिचत वा िवदेशीह को ःवागत गिर अितिथ सत्कार गर, 
ना ोलाई लगुा देऊ, िबरामीह को सेवा गर र कैदमा परेकाह लाई सान्त्वना 
िदन भेट्न जाऊ। येशूले चेलाह लाई िवँ वःत पाद भ ुभएको िथयो "साना 
भन्दा साना यी मेरा भाइ  (वा बिहिनह लाई) जे गर् यौ त्यो ितमीह ले मलाई 
नै गरेको हनु्छ। तर ियनीह लाई ितमीह ले सहायता गरेनौ भने मलाई नै 
वेवाःता गरेको ठहिरन्छ!" (म ी २५:४०, ४५ "४० तब राजाले 
ितनीह लाई जवाफ िदएर भन् नेछन ्, "साँच् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, 
ितमीह ले यी मेरा भाइह मध् ये सबैभन् दा सानामा एक जनालाई जे-जित गर् यौ, 
त् यो ितमीह ले मलाई नै गर् यौ।"...४५ तब उनले (राजाले) ितनीह लाई 
जवाफ िदनेछन ्, "साचँ् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, यी सबैभन् दा सानाह मध् ये 
एक जनालाई जे-जित गरेनौ, त् यो ितमीह ले मेरो िनिम् त गरेनौ।"   
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   येशूको उपयुर्क्त िशक्षा यगुको अन्तमा हनेु न्यायको िचऽणसँग 
गाँिसएको छ। चेलाह को ूँ नको जवाफ िवःततृ पमा येशूले म ी २४मा 
िसधै जवाफ िदनभुएको िथयो। य शलेमको िबनाश र यगुको अन्त अगािड हनेु 
िचन्हह  देखेर सचेत रहन उहाँले ितनीह लाई भ ुभएको िथयो। येशूको दोॐो 
आगमनको ूित ालाई आत्मसात ्गरेर आफ्नो जीवन उिचत पमा िबताउन ुर 
चनाखो भएर बःन ुभनेर उहाँले जोड िदनभुएको िथयो। म ी २५को पिहलो 
भागम येशूले बिु मानी र मूखर् कन्याह को बारेमा अतीर्कथा भ ुभएको िथयो। 
दलुाहा निचताएको बेलामा आउने वा िढलो आउन सक्ने भएतापिन त्यसको 
िनिम्त तयार भइरहन ती कन्याह बाट अपेक्षा गिरएको िथयो। येशू 
आउनहुनु्छ भनेर हात बाँधेर नबःन ब  सिबय र उपलब्धीमूलक जीवन 
िबताएर बःन ु आवँयक छ भनेर ितन नोकरह को कथाले उहाँले 
देखाउनभुएको िथयो। अिन भडा र बाभाह को अतीर्कथामा येशूका भक्तह  
कुन काम गरेर व्यःत हनुपुछर् भनेर जोड िदनभुएको िथयो। 
   म ी २५:३१-४६मा येशूले यहाँ हामीलाई के भिनरहनभुएको छ? 
य िप यो धमर्कमर् वा उपकार गरेर मिुक्त पाउन े होइन भनेर पिन िकन 
बझु्नपुछर्? तैपिन हामीमा येशूमािथ िवँ वास र आःथा छ भनेर देखाउन उहाँको 
वचनह ले हामीलाई कसरी िसकाउँछ? हेन ुर्होस:् "३१ जब मािनसको पऽु सारा 
ः वगर्दूतह सगँ आफ् नो मिहमामा आउनेछ, तब ऊ आफ् नो मिहमामय िसंहासनमा 
बः नेछ। ३२ र उसको सामनु् ने सबै जाितह  भेला हनेुछन ्, र जसरी गोठालाले 
भेड़ा र बाभालाई छुट् ाउँछ, त् यसरी नै उसले ितनीह लाई एउटालाई 
अकार्बाट अलग गनछ। ३३ उसले भेड़ाह लाई आफ् नो दािहनेपि , र 
बाभाह लाई देॄेपि  राख् नेछ। ३४ तब राजाले आफ् ना दािहनेपि काह लाई 
भन् नेछ, "आओ, मेरा िपताका धन् यका हो! संसारको उत् पि देिख ितमीह का 
िनिम् त तयार गिरएको राज् यलाई अिधकार गर। ३५ िकनभने म भोकाएको िथए,ँ 
ितमीह ले मलाई खान िदयौ। म ितखार्एको िथए,ँ ितमीह ले मलाई िपउन 
िदयौ। म परदेशी िथए,ँ ितमीह ले मलाई आौय िदयौ। ३६ ना  ै िथए,ँ 
ितमीह ले मलाई वः ऽ लगाइिदयौ। िबरामी िथए,ँ ितमीह  मलाई हेनर् आयौ। 
झ् यालखानमा िथए,ँ ितमीह  मकहाँ आयौ।" ३७ तब धमीर्जनह ले उनलाई 
जवाफ िदनेछन ्, "हे ूभ,ु किहले हामीले तपाईंलाई भोकाउनभुएको देख् य , र 
खान िदय ? अथवा ितखार्उनभुएको देख् य , र िपउन िदय ? ३८ किहले हामीले 
तपाईंलाई परदेशी देख् य , र तपाईंलाई आौय िदय ? अथवा ना ो देख् य  र 
वः ऽ लगाइिदय ? ३९ र किहले हामीले तपाईंलाई िबरामी वा झ् यालखानमा 
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देख् य , र तपाईंकहा ँआय ? " ४० तब राजाले ितनीह लाई जवाफ िदएर 
भन् नेछन ्, "साँच् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, ितमीह ले यी मेरा भाइह मध्  ये 
सबैभन् दा सानामा एक जनालाई जे-जित गर् यौ, त् यो ितमीह ले मलाई नै 
गर् यौ।" ४१ त् यसपिछ उनले देॄेपि का मािनसह लाई भन् नेछन ्, "ौािपत 
मािनस हो! मबाट दूर होओ, र िदयाबलस र त् यसका दूतह का लािग तयार 
गिरएको अनन् तको आगोमा जाओ। ४२ िकनभने म भोकाएको िथए,ँ ितमीह ले 
मलाई खान िदएनौ। ितखार्एको िथए,ँ ितमीह ले मलाई िपउन िदएनौ। ४३ म 
परदेशी िथए,ँ ितमीह ले मलाई आौय िदएनौ। ना ो िथए,ँ र ितमीह ले 
मलाई वः ऽ लगाइिदएनौ, िबरामी र झ् यालखानमा िथए,ँ र ितमीह  मलाई हेनर् 
आएनौ।" ४४ ितनीह ले पिन यसो भनेर जवाफ िदनेछन ्, "ूभ,ु किहले 
हामीह ले तपाईंलाई भोकाएको वा ितखार्एको देख् य , परदेशी वा ना ो वा 
िबरामी देख् य , वा झ् यालखानमा देख् य , र तपाईंको सेवा गरेन ? " ४५ तब 
उनले ितनीह लाई जवाफ िदनेछन ्, "साँच् चै, म ितमीह लाई भन् दछु, यी 
सबैभन् दा सानाह मध् ये एक जनालाई जे-जित गरेनौ, त् यो ितमीह ले मेरो िनिम् त 
गरेनौ। ४६ तब ियनीह  अनन् त दण् डको भागी हनेुछन ्, तर धमीर् जनह  
अनन् त जीवनमा ूवेश गनछन ्"।"  (येशूको उक्त कथनमा "मेरा भाइह  भन्दा 
िवशेष गरेर उहाँलाई िवँ वास गनह लाई जनाउँछ अथार्त ्येशूभक्तको पिरवार। 
येशूलाई िवँ वास गछुर् भ लेे उहाँका िवँ वासका पिरवारह को सेवा गन 
ूाथिमकता पाउनपुछर्। यसको सबूद ूमाण यूह ा २०:१७मा यसरी िदइएको 
छ "१७ येशूले ितनलाई भन् नभुयो, "मलाई नछोऊ, िकनभने म अिहलेसम् म 
िपताकहाँ गएको छैन।ँ तर मेरा भाइह कहाँ गएर ितनीह लाई भिनदेऊ, मेरा 
िपता र ितमीह का िपता, र मेरा परमेँ वर र ितमीह का परमेँ वरकहाँ 
गइरहेछु"।" यहाँ "मेरा भाइ" भनेर येशूले सम्बोधन गनुर्हुँदा उहाँका चेलाह  
जो िपता परमेँ वर र येशूको पिरवारमा समावेश हनु चाहेका िथए। उहाँले 
आफ्नो पनु त्थानको समाचार अ  सवर्साधारण वा धमर्गु ह लाई भन भनेर 
अर् हाउनभुएको िथएन। िवँ वासका पिरवारको सव च्च िहत गनर् ूाथिमकता 
पाउनपुछर् तर अ ह  िछमेकी भएको हनुाले ितनीह ूित पिन येशूका 
िवँ वासीह ले ध्यान िदन ुआवँयक र ज री छ-अनवुादकको िजिकर)। 
    जब हामीह को सेवा गछ  तब उहाँलाई नै सेवा गिररहेका हनु्छ  
भ े येशूको कथनले हामीह को अ सँगको सम्बन्ध र मिनिःथितमा आमूल 
पिरवतर्न आउनपुछर् भनेर देखाउँछ। खानाको िनिम्त येशूलाई घरमा िनम्त्याउन ु
वा उहाँलाई अःपतालमा भेट्न जान ु वा झ्यालखानामा हेनर् जाने कल्पना 
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गनुर्होस।् जब हामीले हाॆो समूदायका मािनसह को सेवा गछ  तब ितनीह  
पिन परमेँ वरकै ःव पमा सिृ भएकोले (उत्पि  ९:६) येशूलाई नै सेवा गरेको 
उहाँले ठहर् याउनभुएको छ। कःतो िवँ वासै गनर् नसक्ने शभुअवसर हो?  
येशूका जन र अ को सेवा गनुर् भनेकै उहाँको सेवा गनुर् हो रे? 
   येशूले भ भुएको मािथका कुराह लाई ूाथर्नापूवर्क फेिर पढ्नहुोस।् 
समाजका िवप , गिरब, कमजोर, भोका, ना ा र कैदमा जाकीरहेका 
मािनसह सगँ उहाँको ऐक्यवध्दता अथार्त ् ितनीह सगैँ उहाँ पिन द:ुख 
पाइरहनभुएको हनु्छ भ  ेआत्म ानलाई हामीले कसरी बझु्ने? जब हामी येशूको 
िनिम्त जीउन चाहँछ  र अथर्मूलक जीवन िबताउन चाहन्छ  भने समाजमा 
हामीह को भारी िजम्मेवारी हनु्छ भ  ेत्यसले कसरी ूभावकारी पमा हामीलाई 
देखाउँदछ? 
 

उपसंहार 
थप जानकारी:  यस अध्यायलाई थप सहयोग गनर् एलेन जी ाइट ारा िलिखत 
थप साममीह  पढ्न ुउपयकु्त हनु्छ: द िडजाएर एजेजको प.ृ ४९७-५०५को 
अध्याय "द गडु सामिरटन" र प.ृ ६३७-६४१को "द िलःट अभ िदज माई 
ॄेथरेन" र बाइ  अबजेक्ट लेसनसको प.ृ २६०-२७१को "अ मटै गल्फ 
िफक्ःड" र प.ृ ३७६-३८९को "ह ुइज माई नेबर।" 
 

    "मािनस मािनसको बीचमा भएका ूत्येक पखार्ललाई येशूले 
भत्काउनभुएको िथयो। ःवाथर्ले गदार् र रा ह मा भएका िविभ  जातजाित 
आिदको पूवार्महले मािनस जाितलाई टुक्र् याइ िदएको छ तर सारा 
मािनसह लाई एउटै मानव पिरवार हनु ् भनेर उहाँले िसकाउनभुएको छ। 
ःवािथर्पनाले गदार् मािनसह को साँघरुो घेरामा रहने ूविृ बाट उहालेँ 
ितनीह लाई उचाल्नभुएको छ। उहालेँ समाजका सबै क्षेऽीय र मानव िनिमर्त 
कृितम िभ तालाई अन्त्य गनुर्भएको छ। िछमेकी वा आफन्त नहनेुह , 
परदेशी वा अपिरिचत, िमऽ वा शऽहु को बीचमा उहालेँ कुनै भेदभाव 
गनुर्भएको छैन। अभावको मारमा परेका ूत्येक मानव ूाणी हाॆो िछमेकी र 
सारा संसार हाॆो काम गन क्षेऽ हो भनेर उहाँले हामीलाई िसकाउनभुएको 
छ।"-एलेन जी ाइट, थ थटस ृम माउन्ट अभ ब्लेिश , प.ृ ४२बाट 
पान्तिरत। 
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    "इसाई आःथाको सही मापदण्ड सनुौलो िनयम हो। येशूलाई िवँ वास 
गछुर् भ ेले यो भन्दा कम नीित अपनायो भने त्यो नीित कमसल र धोकापूणर् 
हनु जान्छ। कुनै पिन धमर् जसले मािनसलाई तल्लो ःतरमा राख् न उक्साउँछ, 
मािनसह को आवँयकताूित वेवाःता गनर् िसकाउँछ, ितनीह को द:ुखक मा 
साथ िदँदैन र ितनीह को हकिहतको सरुक्षा िदँदैन त्यो धमर् नक् कली, खोटो, 
जािल र झु ा हो। तर येशूले मािनसह लाई उच्च मूल्यमान्यतामा राख् नभुयो, 
ितनीह को उत्थान गनर् उहाँ आफै मनुर्भयो। त्यसले गदार् कसैले कुनै 
मानवूाणीलाई कमसल, तल्लो ःतरको ठानेर व्यवहार गछर् भने त्यो येशूले 
िसकाउनभुएको आदशर् िबपरीत हनु्छ। गिरब वा िवप  वगर्, द:ुखक मा 
परेकाह  र पापीह ूित आखँा िचम्लन्दा हामीले येशूलाई ग ारी गिररहेका 
हनेुछ । जब मािनसह ले येशूको नाउँ िलन्छन ् (व जय मसीह भन्छन)् तर 
ितनीह को जीवनबाट उहाँको चिरऽलाई खण्डन वा अःवीकार गछर्न ्तब यस 
संसारमा इसाई धमर्को शिक्त कमसल हनु जान्छ।"-एलेन जी ाइट, थटस ्
ृम द माउन्ट अभ ब्लेिश , प.ृ १३६बाट पान्तिरत। 
 

 िचन्तनमनन: 
अ.  यस अध्यायमा तपाईँले पढ्नभुएको अंशह मध्ये तपाईँलाई मन पन अंश 

कुन ्हो र िकन? 
आ.  "यिद जनुसकैु धमर् वा आःथाले मािनसह को आवँयकता, द:ुखक  

हकिहतको अवमूल्यन गनर् िसकाउँदछ त्यो धमर् वा िवँ वास खोटो वा 
धोका िदने धमर् हो" भनेर एलेन जी ाइटले भ भुएको कथनलाई तपाईँ 
के भ हुनु्छ? हामीसँग सत्य छ त्यही भएपिुगहाल्छ अ  केही गनुर्पदन 
भनेर हात बाँधेर बःने धरापमा नपनर् हामी कसरी सचेत हनेु? 

इ.  सत्यलाई अ ाल्दा हामीह मा िजम्मेवारी आउँछ भ  ेकुरा पाँच  बुदँाले 
कसरी देखाउँछ? 

सारांश: जो मािनस परमेँ वरको राज्यमा छ भनेर ःवीकार गछर् त्यो मािनसको 
नागिरकता त्यस राज्यको हनेुभएकोले त्यस राज्यको ूितिनिधत्व वा राजदूत 
हनु िभ ै खालको जीवनशैली अपनाउन येशूले िसकाउनहुनु्छ। परुानो करारको 
पिवऽ धमर्शा को जग िनमार्ण गद गिरब, अन्याय अत्याचारमा परेका, िबप , 
पीिडत, द:ुखक मा जािकएका, दिवएका, शोिषत वगर् आिदको उत्थान गनर् र 
ितनीह लाई क णा र दया देखाउन र उहाँको जीवनशैली अपनाउन येशूले 
उहाँका चेलाह लाई आ ान गनुर्हनु्छ। 
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कथा ८ 
हरुी बतासमा परमेँ वरका ःवगर्दूतह  

आनी पेमा, ४८, न्य ुक्यालेडोिनया 
 

   साउथ पािसिफक टापहु को देश न्य ुक्यालेडोिनयको सहरमा आनी 
पेमा भ े बािलका सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट घरमा जन्मेकी िथइन।् उनी त्यही 
आःथामा हकुकी िथइन।् तर जब उनी १६ वषर्की भइन,् तब चचर् जान 
छोिडन ् र आफ्नो केटो साथी िलयोनसँग रहन घरबाट बािहर िनिःकन।् 
ितनीह को दईु छोराछोरी भए। 
    िलयोन रक्सी िपउँथ्यो। ूायजसो ऊ रक्सीले मातेर घरमा आउँथ्यो र 
घरमा ठूलो झगडा हनु्थ्यो। किहलेकािह उसले आफ्ना साना छोराछोरीह लाई 
कुट्थ्यो पिन। 
    एक िदन िलयोन िचच्याउँदै घर आउँदै गरेको आनले देिखन।् 
ितनीह को घर न्य ु क्यालोडेिनयाको राजधानी नौिमयाको पहाडी इलाकामा 
िथयो। जब आफ्नो ौीमान कराउँदै घरमा आउँदै गरेको आनले देिखन ्
उनलाई थाहा भयो िक उनी रक्सीले मातेर आइरहेका छन।् अिल अिल पानी 
पदिथयो। मौसमिवदह ले त्यो रात चब आधँी इिरकाले सहरलाई तहसनहस 
पानछ, त्यसकारण घरिभऽै बःन ुभनेर सूचना िदएका िथए। 
    ज ाँहा ौीमानसँग आफ्नो घरमा अिड्करहन ुआनलाई मन परेन। 
उनले आफ्नी ३ वषर्की छोरी मोगन र ८ मिहनाको छोरो िलयोन्स जिुनएरलाई 
घरबाट बोकेर कारमा चढाइन।् ितनीह लाई कारमा राखेर कार हािकन।् 
  कार चलाउँदा चलाउँदै बीचबाटोमा पेशोल िसि यो। कारलाई एउटा ख 
निजकै पाकर्  गिरन।् उनी कहाँ िथइन ् यो उनलाई थाहा िथएन तर 
हरुीबतासबाट आफू सरुिक्षत भएको महससु भने गरेकी िथइन।् त्यसबेला 
अत्य ै ूचण्ड आधँी आयो र कारलाई हान्यो। कारिभऽ अत्यन्तै िचसो िथयो। 
आफूसँग न्यानो ओड्नेह  नल्याएको आनीलाई बल्ल थाहा भयो। 
     उनले आफ्नी छोरीह लाई हेिरन।् लामो याऽापिछ ितनीह  मःतसँग 
सिुतरहेका िथए। अिन उनले धेरै वषर्पिछ पिहलोपल्ट परमेँ वरलाई सिम्झन।् 
"हे ूभ,ु तपाईँ िजिवत हनुहुनु्छ भनेर मलाई र मेरा छोराछोरीह लाई यस रात 
सरुक्षा गनुर्होस ्भिन म िबन्ती गछुर्" परमेँ वरलाई उनले िबन्ती गिरन।् जब 
ूाथर्ना सिकयो दयमा धेरै पीडा भएको महससु उनले गिरन।् धेरै वषर् 
परमेँ वरलाई वाःता नगरेकोले उहाँले उनको ूाथर्ना सु ुहोला जःतो उनलाई 
लागेको िथएन। उनी कारिभऽै बिसरहेकी िथइन।् एक िछनपिछ आफू बसेको 
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चालकको िसटमा पछािडितर ढिल्कन।् अिन ऐनाबाट आकाशमा हेिरन।् उनले 
आखँा िचिम्लन ् र फेिर हेिरन।् अचम्म तिरकाले बादल खोल्यो र िनलो 
आकाश देखा पर् यो।जब उनले आकाशमा जे देिखन ् त्यसले उनको सातो 
पतु्लो िलयो। त्यहाँ त हजार  ःवगर्दूतह  घिुमरहेको पो उनले देिखन।् 
कारको िभऽबाट घाँटी ठाडो पारेर मािथ हेिरन।् आकाशमािथ परमेँ वरको 
िसहांसन छ िक भनेर हेिरन।् अिन आकाशदेिख उनको कारसम्म भर् याङ 
ठिडएको उनले देिखन।् त्यो भर् याङ त िबशाल डोरीको भएको जःतो िथयो। 
ितन जना ःवगर्दूतह  भर् याङबाट तल झरे। ितनीह  अत्यन्तै चिम्कला सेता 
िथए। त्यःतो चमक उनले किहल्यै पिन देखेकी िथइनन।् ितनीह का 
अनहुारह  उनले ःप पमा देख् न सिकनन।् ितनीह  अग्ला िथए र 
ितनीह का पखेटाह  िथए। सेतो ूकाशमा ितनीह  अत्यन्तै चहिकलो 
देिखन्थे। एउटा ःवगर्दूत उनको कारको अगािड उिभए। उनले आफ्नो िबशाल 
पखेटा कारको पछािडसम्म पगु्ने गिर िफजाए। दईु ःवगर्दूतह  कारको 
दईुितर उिभए। ितनीह का पखेटाह ले कार ढाकेको िथयो।  
    आनी भएिभत भइन ् र डरले काँप्न थािलन।् अिन बालक भएको 
टोकरी हल्लाएको जःतै कार हिल्लएको थाहा पाइन।् कारिभऽ रमाइलो 
न्यानोपनाले भिरयो। 
   तरुन्तै उनको डर हरायो र उनले एक िकिसमको शािन्त भएको 
महससु गिरन।् उनका आखँाह लाई िनन्िाले  छोप्यो र उनी मःत िनन्िामा 
पिरन।् 
    जब िवहानीभयो तब चराह को िचिरिबरी ःवरले गदार् आनी व्युिँझन।् 
कारको ऐनाबाट बािहर हेदार् आकाशबाट भर् याङ फेरी ओर् ल्हेको देिखन।् 
ःवगर्दूतह ले ितनीह का पखेटाह  दोबारे र भर् याङबाट मािथ उक्ले। 
    जब ःवगर्दूतह  गए तब आनी काँम्न थािलन-्डरले होइन तर 
जाडोले। उनको कारमा भएको न्यानोपना िबलाएर गएको िथयो। 
    त्यहाँ जे भयो त्यसले गदार् उनको दयमा ठूलो ूभाव पार् यो। उनको 
ूाथर्नाको अचम्म तिरकाले जवाफ पाएको उनले महससु गिरन।् त्यसैबेला 
उनले येशूलाई आफ्नो दय सिुम्पन।् 
    "ूभ ु अब म सांसािरक जीवनमा फेिर फिकर् ने छैन। मेरो जीवन 
तपाईँको िनिम्त िजउने ूित ा गछुर्" भनेर उनले ूाथर्ना गिरन।् 
    जसोतसो गरेर अिलअिल तेलको भरले आनीले कार आफ्नी आमाको 
घरमा परु् याइन।् उनी पोइला गएकीले आमाले वष सम्म उनीसँग बोलेकी 
िथइनन ् र केही सहायता पिन गरेकी िथइनन।् तर अचानक आफ्नी छोरी 
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घरमा आउँदा उनले सबै कुरा िवसर धेरै वषर्पिछ छोरीलाई अ माल गद घरमा 
िभऽाइन।् कारमा तेल हाल्न पिन उनले पैसा िदइन।् 
     आनी आफ्नो घर फिकर् न।् उनको घर चब आधँीबाट बचेको 
देिखन।् उनका िछमेकीका कितपय घरह  त्यस आधँीले कुनै न कुनै पमा 
नोक्सान परु् याएको िथयो। उनले कितपय यवुाह ले मनपन कपाल झ्याप्ले 
भएको सि तकार बब मालीर्को फोटो िभ ाबाट च्याितन ्र िभ ामा झनु् ाइ 
राखेका गाँजाह  पिन थिुतन।् आफ्नो सबै गरगहनाह  जम्मा गिरन ् र 
आगोमा फ्याँिक िदइन।् 
   जब िलयोन्स कामबाट घरमा फक घरको आगँनमा आगो बिलनै 
रहेको िथयो। उनी अक् कनबक् क परेर आगोको ज्वाला हेरेर िठ  उिभए। 
आनीले आफ्नो दय येशूलाई िदएको कारणले अब उहाँबाट टाढा राख् ने कुनै 
पिन सासंािरक कुराबाट हात धोए भनेर उनलाई िनधर्क् कसँग भिनन।् गत रात 
कहाँ िथयौ भनेर िलयोन्सले उनलाई सोधे। "गत रात ितमी र छोराछोरीह  
कहाँ िथयौ? जब म घरमा आए ँ तब घरमा कोही पिन िथएन" िलयोन्सले 
सोधे। उसलाई घरमा रक्सीले मातेर िचच्याउँदै आउँदै गरेको देखेकोले उनीसँग 
झगडा गनर् नचाहेकोले छोराछोरीह  िलएर भागेको कुरा नडराइकन आनले 
सनुाइन।् टाउको हल्लाएर िलयोन्सले भने "ए, म कहाँ हो त? िहजो मैले 
रक्सी खाएकै िथइन।" आन परमेँ वरको सेवा गन ूित ालाई पालन गनर् 
ूितब  भइन।् उनले िलयोन्ससँग िबिधपूवर्क िववाह गिरन ्र फेिर बिप् तःमा 
िलइन।् उनी बेथानी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्मा िडकनेस भइन ् र त्यही 
पदमा उनी धेरै वषर्देिख चचर्को सेवा गिररहेकी िछन।् 
   जब िलयोन्सले आनीबाट ःवगर्दूतको कथा सनेु तब आफ्नो िहँसात्मक 
व्यवहार त्यागे र अिहले आनीले उनको बिप् तःमाको िनिम्त ूाथर्ना गिररहेकी 
िछन।् 
   ितनका छोराछोरीह  अिहले ठूला ठूला भइसकेका छन।् अचम्मको 
रातको कथामा ितनीह  पिन सहभागी भएका िथए भनेर ितनीह लाई पत्यार 
लाग्न गार् हो हनु्थ्यो। त्यःतै खालको अनभुव अिहले पिन गनर् पाए हनु्थ्यो भनेर 
ितनीह  चाहन्छन।् ितनीह ले सक्छौ भनेर आनीले भन्दिछन।् 
   "यिद ितमीह ले परमेँ वरसँग राॆो सम्बन्ध राखेर उहाँसँग कुरा 
गर् यौ भने उहालेँ ितमीह लाई आफ्नै तिरकाले ूकट गनुर्हनेुछ" आँ वःत भएर 
आनले आफ्ना छोराछोरीह लाई सनुाउँिछन।् 

-आन्ड्र्य ुमेकचेःनी 
 

१५४-३ 



<<
  /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


