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पे्रम िमलान

घेरा िभत्र

पे्रमको िव द्ध वाथर्
बाइबलका कथा: येश ुकू्रसमा मनुर्भो
म ी 27:27-56
याद गनर् पन पद: १ यहूा ना ३:१६

आ नो साथीले सझुाव िदएको एउटा खेल खेल, (तपाईलाई अनमुित छ भने) र उनीह ले चाहे 
जित खेल| ितमीलाई पिन खे ने इ छा छ भनेर चचार् नगर| यो पाली, ितम्रो इ छा फरक पदन, 
िकनभने ितमीले आ नो बारेमा कुन ैिवचार नराखी साचो पे्रम देखाइ रहेका छौ|

घेरा िभत्र

पे्रमको िव द्ध आलोचक मनोविृ
बाइबलका कथा: धलुो र मढुा
म ी 7:1-5

स पणूर् िदनको लािग ितमीिसत एउटा ख ती दपर्ण लेउ| जब कसलैाई याय गन प्रलोभनमा 
ितमी पर्यो भने, यो ख तीको दपर्णलाई िनकाल र आफैलाई हेर| आफैलाई यो स झना िदलाउ 
िक कसकैो ग ती सधुान काम ितमीले आज गनर् पदन|

"साँचो पे्रम के हो यो यसरी हामी जा दछौ 
येशलेू हाम्रा िनि त आ ना जीवन अपर्ण गरे। 
यसथर् हामीले हाम्रो जीवन ख्री मा भएका हाम्रा 
भाइ बिहनीह का िनि त अपर्ण गनुर्पछर्।"

“अ  प्रित िनसाफ नगर, ज तो िक परमे रले पिन 
ितमीह को िनसाफ गनुर् हुनेछैन।जनु िनयम उपयोग 
गरी ितमीह  अ को िनसाफ गदर्छौ, उसगैरी ितमीह  
पिन िनसाफ गिरनेछौ। अिन जनु उपाय प्रयोग गरी 
अ लाई ितमी  क्षमा गनछौ यही उपाय उपयोग गरी 
ितमीह लाई क्षमा प्रदान गिरनेछ।"

याद गनर् पन पद: म ी ७:१-२
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"आ माको फल द्वारा िवजेताह मा  
तपाईलाई वागत छ! तपाईको उदे य 
चािह तपाईको नानीह लाई िवजेता बनाउनु 
हो| यो गनर्, ितनीह ले आ माको फललाई 
दैिनक जीवनमा लागू गनर् पनछ| 
प्राय स ड े कूलका कायर्क्रमह  िगजार्मा 
हुने ग र्छ, र ह ा भिर गहृकायर्को 
आव यक हुदैन| तर, तपाईको िव यािथर्ले 
िसकेर मात्र "पापलाई मकु्का" हा न 
सक्दैन| ितनीह  "घेरा िभत्र" पसेर ह ा 
भिर सामना गन  वा तिवक पापको िव द्ध 
ल न पछर् | साच ैभन ुभने, ितनीह  मािथ 
कसकैो जाँच िबना, यो गनर् अस भव 
हुनेछ।  िवद्याथीर्ह ले हामीले गहृकायर् गय  
भ दा कृपया ितनीह को "श द िव ास" 
गरेर वीकार नगनुर् होला| यिद तपाई यस 
कायर्क्रम सँग िफतलो ब न ुभयो भने, 
तपाईले आ नो िव याथीर्लाई झुट बो न 
िसकाइ रहनु भएको हुनेछ|
तर, म सँग क पना गरी हेनुर्होस ्िक यिद 
तपाईले साच ैनानीह लाई प्रिशक्षण िदनु 
भयो भने, र ितनीह को  गहृकायर् मािथ 
िनगाह राखु्न भयो भने तपाईले ितनीह को 
जीवनमा वा तिवक पिरवतर्न देख्नु 
हुनेछ|केवल एक वषर्मा तपाईले ितनीह को 
जीवनमा पिरवतर्न याउन ुसक्न ुहुनेछ! 
तपाईको नानीह ले आ माको फाललाइ याद 
गरेर होइन तर यस अनसुार िजउने छ|
तपाईको िज मेवारी:
• नानीह को झु डमा  तपाई प्रिशक्षक 
ब नहुोस
• कक्षा शु  हुन ुभ दा ५ िमिनट अघािड र 
पछािड नानीह  सँग िमलेर कायर्को छ पल 
गनुर्होस,् र नानीह लाई िवजेता ब न 
प्रो सािहत गनुर्होस|्
• नानीह लाई गहृकायर्को बारेमा याद 
गरौन .कल/ टेक् ट गनुर्होस ्(सझुाव = 
मंगलवार)

• िव याथीर्ह लाई दो ो पटक सा ािहक 
गरेको िज मेवारी को िरपोटर् प्रा  गनर् 
कल/ टेक् ट गनुर्होस|् (सझुाव= शकु्रवार)
• सानो समहूमा नानीह ले गरेको 
कायर् िज मेवारी ट्रयाक गनुर्होस ्र मलू 
प्रिशक्षकलाई सा ािहक िरपोटर् िदनहुोस|
परु कार :
एउटा प्रिशक्षक हुनकुो एउटा मह वपणूर् 
भाग आ नो िवद्याथीर्लाई िवजेता ज त ै
महससु गरौन ुहो| यसको मतलब तपाईले 
पिरभाषा िदन ुपन हो िक तपाईले क तो 
यवहार खोजी रहनु भए रहेको छ र यस 
यवहारलाई परु कृत गनुर् हुनेछ|
सानो सा ािहक परु कार :
• अगंालो
• हाइ-फाइव
• शटर्मा ि टकर
• हातमा छाप
• सानो िमठाइ
मिहनाको अ यमा ठूलो परु कार :
• नानीह लाई परु कृत गन सनु, चाँदी 
र काँ य पदक  परु कार समारोह ।(३ 
ह ा कायर् िज मेवारी गरेको ख डमा 
काँ य,४ हा ाको लािग चाँदी, र ५ हा ाको 
लािग सनुको|वकैि पक पमा, तपाईँले 2 
मकु्काह को लािग  काँ य  , 3 मकु्काह  
लािग चाँदी र ४ मकु्काह को लािग सनु  
िदन सक्न ुहुनेछ )|
• तपाईको घरमा भोज राखु्नहोस ्
• प्रमाणपत्र िदनुहोस
• िगजार्मा ठूलाह को अघािड केही 
िदनुहोस
• ट्रािफ िदनहुोस

जब तपाई आ माको फल बारे 
नानीह लाई प्रिशक्षण िदने चनुौती िलन ु
हुनेछ, तब तपाईलाई परमे रले  पे्रिरत 
ग न|
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िमलान  3

िमलान  4

िमलान  5

घेरा िभत्र

पे्रमको िव द्ध घणृा
बाइबलका कथा: यहुदले येशलुाई धोका 
िददछ
म ी 26:14-16

ितमीले घणृा गन कुन ै यिक्तको िनि त केही असल काम गर| कसलेै धोका अथवा गडबड गनर् 
लागेको देख्दा ितम्रो िजब्रो थामी राख| उनीह लाई यो कुरा नबताउ अथवा कुन ैसम यामा 
नपारी देउ|

घेरा िभत्र

पे्रमको िव द्ध आ म सफाइ 
बाइबलका कथा: असल सामरी को 
ा त

लकुा 10:25-37

यो ह ा खाचोमा परेको कसलैाई मदत गर, सब ैसाहयता गनर् नसक्ने बहानाह लाई यान नदेउ| 
समाजमा ितम्रो तरमा नभएको कसकैो लािग केही िवशषे काम गिरदेउ|

घेरा िभत्र

पे्रमको िव द्ध आि मकी घम ड
बाइबलका कथा: दाऊद राजाको पमा 
चिुनए 
1 शमएूल 16:1-13

जब ितमीले आ नो यान पे्रम तफर्  बडाउदछौ, तब ितमीले रोक्न पन कुन ैआ याि मक अ यास 
छ िक छैन भनी परमे ारलाई सोध|यो ह ा पे्रम देखाउनको लािग केही थप कायर्ह  गर : घम ड 
नगर, आ नो लािग छोडरे अ को लािग के असल छ यही गर, र अ ले गरेको खराबीको िनि त 
उनीह लाई िज मेवार नठहराउ|

याद गनर् पन पद: १ यहूा ना ४:२०

याद गनर् पन पद: लकुा १०:२७

याद गनर् पन पद: १ कोिर थी १३ :४-७

“ितमीले परमप्रभ ुितम्रो परमे रलाई 
आ नो सारा दय, सारा आ मा सारा 
शिक्त अिन सारा मनबाट पे्रम गनुर् पछर्। 
अिन ितमीले आफैलाई ज तो अ  
मािनसह लाई पिन पे्रम गनुर्पछर्।’ “ 

"यिद कसलेै भ छ “म परमे रलाई पे्रम 
गछुर्” तर आ ना भाइ अथवा बिहनीह लाई 
घणृा गछर् भने यो मािनस झूटो हो। यिद 
आ नो भाइ अथवा बिहनी जसलाई उसले 
देख्न सक्छ, उसले पे्रम गनर् सकै्तन भने 
परमे र जसलाई उसले किह य ैदेखेकै छैन, 
कसरी पे्रम गनर् सक्छ?" 

"पे्रम धयैर् हु छ, पे्रम दयाल ुहू छ, पे्रमले ई यार् गदन
यसले घम ड गदन। पे्रम खो हँुदैन, पे्रम वाथीर् 
हँुदैन र पे्रम सिजल ै िरसाह ब दैन। 
पे्रमले आ नो िव द्ध गिरएको खराबीको िहसाब राख्दैन।
पे्रम खराबमा खशुी हँुदैन तर पे्रम स यिसत आनि दत हु छ।
पे्रमले सब ैकुरा धयैर्पवूर्क सह छ। पे्रमले सँध ैिव ास गछर् , 
सँध ैआशा गछर् र यो दिरलो उिभ छ।"  
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