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येषू अ�न उहाँका चेलाहरू साम�रयामा गइरहनुभएको
�थयो। �तनीहरू सुखार भ�नने षहरमा आए।



त्यहाँ एउटा इनार �थयो जहाँ मा�नसहरू पानी
भनर्लाई आउँथ्यो। इस्राएलका बाबु याकूबले धेरै
अ�घ यो खनेका �थए।



मध्य�दनमा सायद टनटन घाम अ�न गरम �थयो।
चेलाहरू सुखारमा खाना �कन्न गएको बेला येषू
इनारको छेऊमा थ�कत भएर बस्नुभयो।



येषू एकलै हुनुहुन्थ्यो
तर धेरै समयको
ला�ग होइन। एक
स्त्री पानी भनर्लाई
सुखारमा आए अ�न
‘‘मलाई पानी देऊ’’ 
भनी येषूले �तनलाई
भन्नुभयो।



स्त्री च�कत भइन।्
‘‘तपा� यहूद� भएर
म सामर� आइमाईको
हातबाट कसर� पानी
�पउनुहुन्छ?’’ भनी
�तनले भ�नन।् ती
�दनहरूमा यहूद�हरूले
सामर�संग केह�
वास्ता गद�न�थए।



‘‘य�द �तमीलाई थाह
छ म को हो भनेर
�तमीले मलाई
िजउँदो पानी माग्न
सक्ने�थयो’’ भनी
येषूले भन्नुभएको
यो कुरा सुनेर उनी
अझ छक्क प�रन।्



स्त्रीले येषूलाई
भ�नन,् ‘‘हजरू, 
तपा��सत उघाउने
भाँड़ो छैन। इनार गह�रो
प�न छ, तब कहाबँाट तपा��सत त्यो
जीवनको पानी आउँछ? के तपा� हाम्रा
पुखार् याकूबभन्दा ठूला हुनुहुन्छ, जसले
हामीलाई यो इनार बनाइ�दनुभयो?



येषूले त्यसलाई भन्नुभयो, 
‘‘यो पानी �पउने प्रत्येक फे�र
�तखार्उनेछ, तर मैले �दने
त्यो पानी जसले �पउला
त्यो क�हल्यै �तखार्उनेछैन।
तर जनु पानी म त्यसलाई
�दनेछु, त्यो पानी त्यसमा, 
अनन्त जीवनसम्म उ�म्ररहने
पानीको मूल ब�ननेछ।’’ 
‘‘हजरू, मलाई यह� पानी
�दनुहोस’्’ भनी त्यस
स्त्रीले भ�नन।्



येषूले त्यसलाई भन्नुभयो, ‘‘जाऊ, �तम्रा लोग्नेलाई बोलाएर
यहाँ आऊ।’’ त्यस आइमईले भनी, ‘‘मेरा लोग्ने छैनन।्’’ 
येषूले त्यसलाई भन्नुभयो, ‘‘मेरा लोग्ने छैनन ् भनी �तमीले
ठ�कै भन्यौ, �कनभने �तम्रा पाचँवटा लोग्ने भइसकेका छन ्
र जो अ�हले �तमी�सत छन,् त्यो �तम्रा लोग्ने होइनन।्”



तपा� अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनी म थाह पाउँछु। हाम्रा
पुखार्हरूले यस ड़ाड़ँामा पूजा गरे, औ तपा�हरू भन्नुहुन्छ
�क पुज्नपन� स्थान यरूषलेममा छ। साँचोसंग पुज्नेहरू
�पतालाई आत्मा र सत्यतामा पुज्नेछन।्



त्यस आइमाईले उहाँलाई भनी, ‘‘म जान्दछु �क मसीह
आउनुहुन्छ, तब उहाँलेनै हामीलाई सबै कुरा बताउनुहुनेछ।’’ 
येषूले त्यसलाई भन्नुभयो, ‘‘�तमी�सत बोल्ने, म, उह� हँु।’’ 
यह� बीचमा उहाँका चेलाहरू आए। त्यो आइमाई आफ्नो
गाग्रो छोड़रे षहरमा गइहाल�।



मा�नसहरूलाई यसो
भनी, ‘‘आओ, एक जना
मा�नसलाई हेर, जसले
मैले गरेका सबै काम
मलाई बताइ�दनुभयो।’’ 
‘‘के �यनीनै ख्रीश्ट

हुनुहुन्न?’’ तब
�तनीहरू षहरबाट
�नस्केर उहाँकहाँ
आए।



यसै बीचमा चेलाहरूले उहाँलाई खानुहोस ् भनी भने।
तर येषूले भन्नुभयो, ‘‘मलाई पठाउनेको इच्छा पूरा
गनुर् र उहाँको काम पूरा गनुर्नै मेरो भोजन हो।’’



ती आइमाईको कुरा सुनेर सामर�याका धेरै मा�नसहरूले
उहाँमा�थ �वष्वास गरे। �तनीहरूले येषूलाई �तनीहरूसंग बस्ने

भनी साधे अ�न
उहाँ �तनीहरू दइु
�दन बसे। येषूको
आफ्नै वचनले गदार्
धेरैजनाले �वष्वास
गरे। �तनीहरूले
भने, ‘‘हामीले
आफैको ला�ग
सुनेका छौ अ�न
उहाँ साँच्चैनै ख्रीश्ट
हुनुहुन्छ जो
संसारको मुिक्तदाता
हुनुहुन्छ।’’
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{ 
agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 .

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . 
kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 

lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 
k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / :ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] ! olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf 

ug'{x'g]5 ! clg pxf“ ltdLleq cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} .

olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM
Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / 
clxn] k]ml/ hLljt x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] hLjgdf cfpg'xf];\
/ d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g 
;j"“m . tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] lglDt lhpg dnfO{ 

;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g . 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ ! o"xGgf #M!^


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19

