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धेरै धमर् गरुूहरू (फ�रसीहरू) येषूको �वशयमा झूट बो�लरहेका 
�थए। कोह�ले त मानर् चा�हरहेका �थए। उहाँ परमेष्वरको पुत्र 

हो भनेर �तनीहरूले
�वष्वास गरेनन।्
उहाँले 
आष्चयर्कमर्हरू
गरेर देखाए 
प�न उनीहरूले 
उहाँलाई 
परमेष्वरको 
पुत्र हो भनेर 
�वष्वासै 
गद�न �थए।



एक�दन येषू गाल�ल अथार्त �तबे�रयस समुद्रको पा�रपट्�ट 
जानुभयो। उहाँले भीड़हरूदे�ख केह� �वश्राम �लन चाहन्थे 
�कन�क ज�हले प�न भीड़ उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। तर 

भीड़ले उहाँलाई चाँड़ ै
भे�टहाले। �तनीहरू येषूसंग 
हुन चाहन्थे �कन�क उहाँले 
आष्चयर्कमर् गनुर्हुन्छ भनेर
�तनीहरूलाई थाह �थयो।



येषू ड़ाँड़ामा�थ जानुभयो र त्यहा ँआफ्ना 
चेलाहरूसंग बस्नुभयो। धेरै धेरै मा�नस 
त्यहाँ आए। त्यस समय खाना खाने 
समय भएको �थयो �कन�क सबैजना
भोकाएको �थयो।



येषूले भीड़लाई हेनुर्भयो। ‘‘हामी कहाँबाट रोट� �कन� र 
�यनीहरूलाई खान�दऔ?ं’’ भनेर �फ�लपले भने। त्यहाँ कुनै 
खाना रा� ेठाउँ �थएन।् येषूले के योजना बनाउनुभयो?



‘‘केह� थोरै पाए �तनीहरूलाई खान पुग्न 
सक्छ’’ भनी �फ�लपले उŸ◌ार �दए।
येषू र चेलाहरूकहाँ धेरै पैसा �थएनन।्



अक� चेला अिन्द्रयसले
(�षमोन पत्रसुको दाज)ू 
येषूलाई भने, ‘‘यहाँ एउटा 
�ठटो छ, जससंग पाँच
रोट� र दइु माछा छन।्’’



‘‘...तर �तनीहरूका बीचमा यी के हुन ्र?’’ अिन्द्रयासले 
यो हेरेनन ्�क सानो �ठटोको खानाले क�त मा�नसहरूले 
खान सक्छ- त्यस �ठटोले आफ्नो खाना येषूलाई 
इच्छाले �दएको छ।



येषूले भन्नुभयो, ‘‘मा�नसहरूलाई बस्नलाऊ।’’ यसैले 
पुरूशहरू बसे अ�न �तनीहरू पाँच हजार �थए। अहो! पाँच 
हजार! त्यहाँ स्त्रीहरू अ�न नानीहरूलाई �लएर होइनन।्



येषूले रोट� अ�न माछा �लए। सानो �ठटोले 
येषूमा�थ �वष्वास गरे। �ठटोलाई थाह 
�थएन �क �कन येषूले उनको खाना 
चाहन्थ्यो अथवा के गनर् चाहन्थ्यो। 
�ठटोले सोचे, ‘‘य�द मैले खाना लगे
भने मैले खाना पाउनेछैन।’’ तर 
�ठटोले येषूलाई 
�दए।



त्यसप�छ येषूले प्राथर्ना 
गर� धन्यवाद चढ़ाए। 
पाचँवटा रोट� अ�न दइु 
माछाको ला�ग? हो! 
येषूले भन्नुभयो, 
‘‘धन्यवाद’’ परमेष्वरलाई 
अ�न आ�षश �दनुहोस ्
भनी भने।



प्राथर्ना गरेप�छ येषूले 
भाँचेर चेलाहरूलाई 
�दनुभयो अ�न 
मा�नसहरूलाई बाँड़न
लाउनुभयो◌े। त्यहाँ 
मा�नसहरूले येषूको 
आष्चयर्काम देखे। हरेक 
व्यिक्तले चाहेको ज�त 
खाए अ�न पूणर्रूपले ती
रोट� अ�न माछा खतम
गनर् सकेनन।्



सबैले खाएप�छ त्यहा ँअझै रोट� अ�न माछा उबे्रका �थए। 
येषूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, ‘‘सबै उठाऊ, एउटै प�न खेरो 
नजाओस।्’’ खाएर उबे्रका रोट� अ�न माछा �तनीहरूले बाह्र 
टोकर� बटुले। 



त्यस �दन येषूले सानो �ठटोको खानाबाट पाँच हजार 
मा�नसहरूलाई खवुाए। अक� �दन, सात रोट� अ�न
केह� माछाले चार हजार मा�नसहरूलाई खवुाए।
जब साधारण मा�नसहरूले यो �चन्ह देखे तब 
�तनीहरू फ�रसीझ� �रसाएनन।् यसको 
सट्टामा �तनीहरूले भने, 
‘‘उहाँ साँच्चैनै अगमवक्ता 
हुनुहुन्छ जो संसारको 
ला�ग आउनुभएको 
हो।’’ परमेष्वरको 
प�वत्र वचन पूरा 
गनर् उद्धारकर ्हो 
भनी �तनीहरूलाई 
थाह �थयो।
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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

