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ि य िश कह ,

हामी ाथना गछ  िक परमे रले तपाईलाई उहाको 
सेवा र सारा िव  भ रका नानीह  बीच सेवा गदा तपाई  

ेकलाई आिशष् देउन |तपाईह ले फरक ाउनु 
दैछ, अिन अन को िन  जीवनह  प रवतन गनु 
दैछ|

तपाईह लाई हा ो तरफ बाट एउटा चिकत पान कुरा छ| 
तपाईलाई ला ै  होला िक तपाईले स े ू लको िश क 
ब लाई सो ु भएको होला, तर अब तपाईको कामको 
िववरण िश क दे ख िश कमा प रणत भएको छ| हो 
यो ठीक हो, यस वष हामी बाइबल एउटा मु ाको िवषय िलएर पढ्ने छौ र आशा गदछौ िक यस पाली हामी 
खेल कुद ारा म ा गनछौ|ि य िश क, अिहलेनै शु  गनुहोस् | िश क नुको बदला िश क ब ुहोस, अिन 
यसो गनाले तपाईलाई ेक नािनको बारेमा ान िदने ेरणा िदनेछ, र उनीह को िवजेता ब े यासको गित 
दे दा पिन|
हामी आ ाको फलको बारेमा पढ्नेछौ|  तर, फललाई मा  हेरेर होइन तर हा ा शरीरको कयौ पापह को जो 
चािह यी आ ाको फलह  िव ध लड्दछ| तपाईको उदे  चािह तपाईको िव ाथ ह लाई कसरी िवजेतह  
ब ु भनी सहायता गनुहो| यसो गनलाई, उनीह ले बाइबलका कथा र पध याद गरेर मा  होइन तर उनीह ले 
आ ाको फलको काय आ नो दैिनक जीवनमा लगाउनु पनछ| 
जब तपाईको छा ह  स े ू ल क ामा नेछ, तपाईले उनीह लाई यो भनेर स झना िदलाउनुहोस िक 
उनीह  िश णमा छन| उनी ह  कसरत गरी रहेका छन, अिन परमे रको बारेमा र पाप संॅग कसरी लड्नु 
भनी अझै अ यन गरी रहेका छन|कसरी लड्नु भनी अझै अ यन गरी रहेका छन|  तपाईको िगजा यसै 
कारण एउटा िश ण के  हो|
जब तपाईको छा ह  बािहर संसारमा जानेछ उनीह  वा वमा लड्ने घेरा िभ  ड्छ| यो चािह जाहा 
उनीह ले आ नो पापमय इ ाह सीत लड्ने छ| स कारण उनीह को घर र ू ल चािह वा िवक  

ितयोिगता र मु ा खेल न| यो चािह िकनभने हामी िगजामा  देखावटी गनु र सही उ र िदनु खु ै रा ो छौ|
दयागरी नानीह ले िगरजमा पधह  याद गरेर अथवा िसकेर ितयोिगता िज ो भ े सोच हटाइ िदनुहोस| यो 
चािह िश ण मा हो| तर साचो लडाई चािह उनीह को जीवनमा हो| उनीह ले खेल िज ेछ जब उनीह ले 
िसखेका कुराह  अ ास गनछ|

तपाईको अ म काम चािह नानीह  सफल बनेको ख मा उनीह लाई ो ाहन र इनाम िदनुहो| केही 
इनामह  िदनलाई तैयार पनुहोस| उनीह लाई ेक लड  िजतेकोमा अंगालो अथवा जोल कराएर ो ाहन 
िदनुहोस| तपाईले इनम िदने वहार चािह ो वहार नेछ जो उनीह ले तपाई, िश कलाई खुशी पन 

यासमा गरेका न|
हामी आशा गदछौ िक तपाईले िश क झै लुगा लगाऊदा, खेल िश ण के  झै क ा सझाउदा र पुर ार 
समारोह दा बडो मजा िलनु नेछ|  आ ाको फलह  ारा जीउदा सफलता आउनेछ, जसरी खेल कुदमा, 
जहा अ भ ा बता गरी मेहनत गनले पाउदछ| तपाईले आ नो छा ह लाई मेहनती र िवजयी ब े ेरणा 
िदन स ु नेछ| उनीह  मािथ कसैले िव ास नरा दा तपाईले रा नहोस् , र परमे रले उनीह को जीवनमा 
अच का कामह  गरेको दे नहोस्| 

तपाईले आ ाको फलह को बारेमा आ नो िव ाथ ह  िश ण िदने चुनौती िल , 
हा ा भु परमे रले तपाईंलाई े रत ग न| हामी ाथना गछ  िक तपाईले स े ू ल 
िश क/िश ीकालाई िदएका हरेक सीमह लाई तोड्नु नेछ, र तपाईका नानीह को 
जीवनको िन  साचो िश क ब ु नेछ|

ी मा, बिहनी ि सटीना  
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पे्रमको िव द्ध वाथर्
बाइबलका कथा: येश ुकू्रसमा मनुर्भो
म ी 27:27-56

याद गनर् पन पद
"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।" १ यहूा ना ३:१६

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

“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।" म ी ७:१-२

याद गनर् पन पद

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

पे्रमको िव द्ध आ म सफाइ 
बाइबलका कथा: असल सामरी को ा त
लकुा 10:25-37

“ि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।" 

लकुा १०:२७

याद गनर् पन पद

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

"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।" १ कोिर थी १३ :४-७

1
2
3
4
5

याद गनर् पन पद

"तर आ माले पे्रम, आन द, शाि त, धयैर्, दया, भलाइ, 
िव तता,नम्रता, संयम िददंछ। यी कुराह  भलू हुन ्भ ने कुन ै
यव थामा छैन।"  गलाती 5:22-23

एकाइ १:  आ मा को फल द्वारा िवजेताह

3

प्रम
क
ो

"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 यै देखेकै छैन, कसरी 

पे्रम गनर् सक्छ?" १ यहूा ना ४: २०

एकाइ १एकाइ १
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हषर्को िव द्ध ई यार्
बाइबलका कथा: धािमर्क अगुवाह  ई याल ुबने
पे्रिरत 5:12-33

"ितमीह  अझै पिन आि मक मािनस बनेका छैनौ। 
आप तमा ितमीह को इ यार् र झगडा छँदैछ। यसले 

बझुाउँछ ितमीह  आि मक होइनौ। संसारका मािनसह को 
ज त ैितमीह को यवहार छ।"  १ कोिर थी ३:३

याद गनर् पन पद

4

हषर्को िव द्ध लोभ
बाइबलका कथा: धनी जवान मािनस
म ी 19:16-30

"फेिर येशले ितह लाई भ नभुयो, “होिशयार 
होऊ अिन सब ैप्रकारका वाथीर्पनबाट आफूलाई 

जोगाऊ। कसकैोमा चािहएको स पि  भ दा 
वेशी हुन ुसक्छ , तर यले उसलाई जीवन िदन 

सकै्तन।” लकुा १२:१५

याद गनर् पन पद

याद गनर् पन पद

याद गनर् पन पद

याद गनर् पन पद

याद गनर् पन पद

याद गनर् पन पद

याद गनर् पन पद

हषर्को िव द्ध िन सहाय
बाइबलका कथा: योना र िकरा
योना 4: 1-10

"यस घरी केही समयको िनि त साना साना सम याह  सामान 
गदछ । तर ती सम याह बाट हामीले अन त मिहमा पाउने 

सहायता पाइरेहकाछ  यो अन त मिहमा सम याह  भ दा धेरै 
महान छ। यसलेै हामीले देख्न ेनसिकने कुराह  हामी सो छ  

तर जे देख्छ  ती िवषयमा होइन। प्र यक्ष देिखने कुराह  क्षिणक 
हु छन ्अिन हामीले देख्न नसिकने कुराह  चाँिह सँधकैो लािग 

हुनेछ।" २ कोिर थी ४:१७-१८

हषर्को िव द्ध अकृतज्ञता
बाइबलका कथा: येशलेू 10 कु रोिगह लाई िनकोपानुर् भयो
लकूा 17:11-19

" उहाँको शहरमा ध यवादको गीत 
िलएर आऊ। उहाँको मि दरमा प्रशंसाको 
गीतह  िलएर आऊ। उहाँको प्रशंसा गर 
र उहाँको नाउँलाई ध यवाद चढाओ।"  

भजानसंग्रह १००: ४

शाि तको िव द्ध िच ता
बाइबलका कथा: परमे रले एिलयालाई कागह  द्वारा 
खवुाउनु भयो
1 राजा17:1-6

"ितमीह  अ  थोकभ दा परमे रको रा य र 
उहाँको धािमर्कताको िवषयमा इ छा गर। तब 

उहाँले ितमीह लाई ितमीह ले चाहेका यी ज म ै
कुराह  िदनुहुनेछ..." म ी ६: ३३

शाि तको िव द्ध डर
बाइबलका कथा: पत्रसु पानी मािथ िहँ छ
म ी14:22-33

"येशलेू जवाफ िदनुभयो, ‘ितमीह ले भतू भगाउन सकेनौ, 
िकनभने ितमीह मा िव ास एकदम ैक ती छ म ितमीह लाई 
साँचो भ दछु। यिद ितमीह को िव ास तोरीको दाना जत्रो हँुदो 
हो, त पवर्तलाई यहाँबाट हिटजा भनेर ितमीह ले यस डाडालाई 

आज्ञा िदन सक्ने िथयौ। ‘अिन यो सन िथयो। सब ैकुरा 
ितमीह को िनि त स भव िथयो।"  म ी १७: २०-२१

शाि तको िव द्ध मतभेद
बाइबलका कथा: अक  गाला फकार्ईदेओ
म ी5:38-42

"सबसँैग शाि तिसत ब ने चे ा गर।" 
रोिम १२:१८

शाि तको िव द्ध आ म िव ास
बाइबलका कथा: येशलेू 5000 लाई खवुाउनुभो
लकुा 9:10-17

"तर प्रभलेू मलाई भने “मेरो अनगु्रह न ैितम्रो लािग 
प्रश त छ। दवुर्लतामा न ैमेरो शिक्त िसद्ध हु छ।” 

यसलेै म आ नो दबुर्लातको गवर् खशुीिसत गछुर्। तब 
ख्री को शिक्त ममािथ रहनेछ।" २ कोिर थी १२:९

हष
र्क
ो

श
ाि
त
क
ो
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संगीत मखु्य पाठ
तपाईको कक्षा नया गीतह  र आक्शन गीतह  द्वारा शु  
गनुर्होस|् हाम्रो वेबसाइटबाट गीत डाउनलोड गनुर्होस ्र 
आक्शन अिन नृ याह  िसक्नहुोस|

तपाईलले पाठको पिरचय गराए प चात, िब लेका कथा 
भ न था नहुोस|् स पणूर् बाइबलका कथाको िनि त दयागरी 
मािथ िदएका बाइबलका स दभर्लाई हेनुर्होस ्होला, िकनभने 
यो मागर्दशर्नमा  पणूर् पमा लेिखएको छैन| पाठको 
अ तमा याद रखन पन पद्यलाई प नुहोस र नानीह  सँग 
प्राथना गनुर्होस|्

नाटक

गहृ कायर्भार (घेरा िभत्र)

छात्र पु तकेक ह ा नाटक रमाइलो बनाउनका िन , दुइजना 
अिभनेतालाई ह ा भ रकै लािग दुई को पमा 
चु ुहोस: िववेकी वी ी अिन मुख े ड.(तपाईले आ नो इ ा 
अनुसार नाम रोजेर बदिलनु स ु छ|) पाठ पूवावलोकन 
गनुहोस्, नाटकका िवचारह लाई िव ार पमा पाठ आवेदन 
सँग  िमलाउनुहोस र नानीह ले आफैह लाई बाइबलका 
दे  सकून| ेक ह ा ेही अिभनेताह  चालाउदा येसले 
नाटकलाई जीवन सँग असल गरी तु न गन सिकनेछ, अिन 
वष भ र िववेकी वी ी अिन मुख े डलाई िच  अझै रमाइलो 
ब ेछ|
उनीह को लािग असल र सिजलै सँग पह रने वेशभूषा तयार 
पानुहोस्| (ज ै एउटा टोपी अथवा च ा इ ािद)

पिछ लो ह ाको कायर्भार बारेमा छलपल गनुर्होस ्र िन न ह ाको कायर्भार नानीह लाई िदनुहोस| ती सब ैछात्र पु तक 
अिन मॅच काडर्मा ि तथ
गरीएको छ| छात्रह लाई याद िदलउनहुोस िक केवल कायर्भार गनह  मत ैिवजेतह  ब नेछन| हामी कोही पिन िगजार् गोएर 
अथवा पध याद गरेर िवजेता ब नेछैनौ तर केवल यसमा िजएर मत|ै हामी सझुाव िदँदछौ िक तपाईले एउटा प्रिशक्षकभएको 
साना झु ड बनाउहोस,् जसले नानीह को कायर्भार ट्रयाक गनर् सहायता गनछ| (अझै जा नलाई सन झु डको िवभागमा 
हेनुर्होस)् 
 हुनता,ह ामा एक प ट गहृ कायर्भार गदार् कदािप हामी पापलाई िज  सक्दैनाउ, जसरी एउटा मकु्काबाजले पिन एक्कै 
मकु्काले उसको िवरोधीलाई हराउन सक्दैन| यस समानता प्रयोग गरेर नानीह लाई यो देखाउन सहयोग हुनेछ िक यिद 

उनीह  साच ैिवजेतह  ब न ुहो भने , उनीह ले ह ा भिरनै थपु्र ैमकु्काह  याक्नु पनछ| तपाईको िनयु  प्रिशक्षकलाई 
नािनह ले ह ा भिरनै कित वटा मकु्काह  हािसल गनर् सक्यो यसको ट्रयाक राखी प्रितयोिगतालाई प्रो साहन 

गनर् लगाउनहुोस| प्र येक "मकु्का" एउटा उद्धाहरणहो, जहा उनीह ले ह ामा गरेको कायर्भारहो| यस 
मकु्कालाई अझै रोचक बनाउन, यस चार िविभ न प्रकारका मकु्का चलाउनहुोस: 

याब, हुक, क्रॉस अिन अ पर-कट|

प्र येक पाठको फोटोकपीह  अथवा छात्र पु तक 
बा नुहोस ्|  पहेलीह  सँग संघषर् गरी रहेका नानीह लाई 
सहायता गनुर्होस,् िकनभने सनड े कूल पु तक किठन 
होइन तर रमाइलो हुन पछर् | तपाईले नानीह लाई 
प नह मा धेरै प्रकारका कुराह  टा न िदनु सक्न ुहु छ| 
साना
 नानीह ले रंग लगाउने प नाह मा चामल, कपास बल, 
नडू स अथवा रंग लगाईर  सजाउन सक्ने छ| ठूला 
नानीह ले उनीह को िकताब डायरी झै बनउन सक्ने छन 
र यसमा मेट्रो िटकेट, मदू्र र अ  व तहु  टा न सक्छ 
जसले उनीह लाई गहृकायर्को बारेमा याद िदलाउनेछ|

यो सामाग्री कसरी प्रयोग गन
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पध याद गन खेल

प्र न अिन उ र (ठूलो छात्रह को 
लािग)

उपि थत इनाम काडर्

यस कायर्क्रममा भएका खेलह  चािह ह ाको लािग पध 
याद गनुर् िसक्नेहो| िदएको खेलह  खे नहुोस,् अथवा 
प्र येक ह ा तपाईको छात्रह लाई मनपन खेल रो न 
िदनुहोस र खे नहुोस|् खेल खे न अघािड न ैतपाईले 
खेलमा चािहने सामाग्रीह  तयार गरेर लानहुोस|

प्र येक पाठमा, नानीह ले छलफल गरोस भनेर तीन तीन 
प्र ह  िदएको छ| यी प्र ह  जवान यक्तीह को(उमेर 
१३- १५) लािग हुन तर तपाईले कुन ैबहस खडा हुने छ 
िक छैन भनेर अ  उमेरका नानीह  सँग पिन सो न ु
सक्न ुहुनेछ| यसको िवचार धारणा चािह नानीह लाई 
सो ने बनाउनु हो| यस कुरालाई काममा लगाउनकुो लािग 
चािह, यो कुरो एकदम ैज री छ िक तपाईले उनीह लाई 
लगत ैउ र िदनु भएन| जित धेरै उनीह ले यसको लािग 
लडदछ उितन ैउनीह ले सो ने छन, अिन तपाई पिन 
उितन ैअसल िशक्षक झै गनुर् हुनेछ| शीषर्कलाई िलएर यिद 
उनीह ले वा तिवक मौिखक बहसमा पय  भने, तपाईले 
असल गरी रहनु भई रहेको छ| यिद तपाईका नानीह ले 
बहसको एक पटी सहमत गनर् था यो भने देिख, िछट्टो 
गरी तपाईले अक  पटी याउन खो नुहोस ्र उनीह लाई 
सो न अिन बो न िदनुहोस|

एउटा काडर्मा ह ाको खेलको जानकारी भएको, उपि थत 
इनामको पमा सबलैाई ब नुहोस| तपाईको नानीह लाई 
वषर्भिरनै उपि थत ब ने र सब ैकाडर्लाई थपुान प्रो साहन 
िदनुहोस| यो काडर्ह  चािह डाउनलोडको िनि त उपल ध 
छ, र धेरै आिथर्क पमा छा न पिन सिकनेछ| तपाईले 
को काडर्ह लाई याद गन खेलको पमा पिन खे न सक्न ु
हुनेछ, प्र येक कायर्भारलाई पाप सँग िमलाएर|

घेरा िभत्र
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|

तािलका

6

1. संगीत 

2. नाटक

5. गहृ कायर्भार 

3. मखु्य पाठ

4. छात्र पु तक

6. पध याद गन खेल

7. प्र न अिन उ र

8. उपि थत इनाम काडर्

30 feuV

30 feuV

30 feuV

 30 feuV
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प्रिशक्षकह

7

सानो झु ड

भतीर्

प्रिशक्षकह को िज मेवारी

ह ाको कायर्भार गनर् मदतको  लािग तपाईको कक्षालाई सानो सानो झु डमा छूटाऊनहुोस|् प्राय सनड े कूल कायर्क्रमह  
िगजार्मा हुने ग र्छ, र ह ामा गन गहृ कायर्भारको ज री हुदैन| तर, तपाईको नानीह ले केवल पडरे मात्र पापलाई उिनह को 
िज  सक्दैन| उनीह ले वा तवमा "घेरा िभत्र" पसेरन ैह ा भिरको पापलाई सामना गनुर् पछर् |ईमा दािरपुवर्क भन ुभने, 
यसलाई हेनर्का लािग कोही पिन छैन भने यो गनर् अस भव हुनेछ| दयागरी "उनीह को श दमा " भरोसा नगनुर्होस ्र 
उनीह ले कायर् गरेको कुरालाई वीकारनुहोस|् यिद यो कायर्क्रमलाई िलएर तपाई लापरवाही हुन ुभयो भने, तपाईले आ नो 
नानीह लाई झुट बो न िसकाइ रहनु भएको हुनेछ| 
तर तपाईले सो नहुोस िक तपाईले साचनै ैनानीह लाई प्रिशक्षण िदएर, उनीह को गहृ कायर्को पिछ लाग्न ुभयो भने तपाईले 
उनीह को जीवन सिचन ैठूलो पिरवतर्न देख्नु हुनेछ| केवल एक वषर्मा, तपाईले उनीह को जीवनलाई बदलाउन सक्न ुहुनेछ| 
तपाईको नानीह ले आ माको फल याद गन होइन तर सिचन ैयसमा जीउन िसिक रहेका हुनेछन!
यस साना झु डलाई सिुवधा पवूर्क हेनर्का िनि त तपाईको  प्रिशक्षकह को लािग पचार् अिन मखु्य प्रिशक्षकको लािग 
सानो पु तक हामीले बनाएका छौ|  प्रिशक्षकह को पचार् चािह प्र येक मिहना र प्र येक आ माको फलको लािगहो| मखु्य 
प्रिशक्षकको पु तकमा ३ मिहना को लािग कायर्भारह  पाइने छ| 

तपाईको साना झु डह को लािग प्रस त ैअगुवाह  भतीर् गनर् शायद चनुौती झै लाग्नेछ होला| तर, यो गनर् गा ो हुने छैन| 
यहा, प्रिशक्षक फेला पन केही िवचारह  छन:
• प्रिशक्षकह लाई केवल १ मिहनाको लािग मात्र ैसेवा गनर् लगाउनहुोस| एक मिहनामा एउटा आ माको फल सक्नेछ| 

जब तपाईले ठूलाह लाई उनीह को प्रितज्ञाको बारेमा सो न ुहुनेछ, यिद तपाईले एक मिहनाको लािग मात्र ैसो न ु
भयो भने, शायद धेरै जना यो गनर् तयार हुनेछ| पिहलो मिहना पछी, तपाईले सिजलो र रमाइलो बनाउनु भयो 

भने देिख उनीह  फेिर आउने इ या गनुर् सक्ला|!
• प्रिशक्षकह लाई सामा य पमा िगजार् उपि थत हुन िदनुहोस, तर १० 

िमिनट अिघनै आएर आ नो नानीह लाई भे न लगाउनहुोस| 

प्रिशक्षक:
• ३-५ का नानीह लाई प्रिशक्षण िदनु
• नानीह लाई क्लासको शु  र अ तमा ५ िमिनट 
कायर्भार बारे छलपल गनर् अिन उनीह लाई िवजेता 
ब न प्रोतसािहत गनर् भे नहुोस|
• ह ा िपछे नानीह लाई कायर्भारको बारेमा याद 
गराउन कॅल/ टेक् ट गनुर्होस|् (सझुाउ- मंगलबार)
• ह ामा दो ो प ट कायर्भारको रीपोटर् तयार गनर्को 
लािग कॅल/ टेक् ट गनुर्होस|् (सझुाउ- शकु्रबार)
• साना झु डका नानीह ले गरेको कायर्भारको पिछ 
लाग्नहुोस र मखु्य प्रिशक्षकलाई रीपोटर् गनुर्होस|्

मखु्य प्रिशक्षक:
• सब ैप्रिशक्षकह सँग प्र येक ह ा कक्षा शु  भ दा 
अघािड ५ िमनटुको लािग कायर्भार बारे छलपल गनर् 
र उनीह को नानीह लाई वफादारी साथ प्रिशक्षण िदन 
प्रो सािहत गनुर्होस|्
• ह ा िपछे प्रिशक्षकह लाई कायर्भारको बारेमा याद 
गराउन कॅल/ टेक् ट गनुर्होस|् (सझुाउ- मंगलबार)
• ह ामा दो ो प ट कायर्भारको रीपोटर् तयार गनर्को 
लािग कॅल/ टेक् ट गनुर्होस|् (सझुाउ- शकु्रबार)
• प्र येक नानीह लाई गराएको कायर्भारको 
पिछलाग्नुहोस|
• प्रिशक्षक र उनीह को पिरवारको लािग मािसक 
पे्ररणादायक सभाह  स प न गनुर्होस|्
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तपाईका  प्रिशक्षकह ले मिहनामा एक प ट तपाईको स ड े कूलमा उपि तथ हुन सक्ने छन, र अ  
बािक ह ाह  अ  ठूलाह ले झै उपि थत गनर् सक्नेछन|
• नानीह लाई कॅल गनुर् भ दा टेक् ट गनुर्होस|् नानीह  सँग सिजल ैसाथ स पकर्  गनर्, प्रिशक्षकह लाई 
स पणूर् मिहनाको िनि त ऑटोमॅिटक टेक् स बनाउन सहायता गनुर्होस|् यो नभु न ुहोला िक पार पिरक 
कॅल गनुर् भ दा , तपाईले फेसबकु, हा सअ प, िवटर इ यािद पिन चलाउन सिक छ|
• िगजार्मा प्रिशक्षकह ले केही सामानह  राख्नका लािग एउटा जगह बनाउनुहोस| तपाईको प्रिशक्षकह  
खेलाडीह  झै देख्नका लािग उनीह ले खेल टोपी, िसठ्ठी अथवा पानी बोतल पिन बोक्न सक्नेछ| प्र येक ह ा 
यी कुराह  याउन स झी रहनु भ दा बो  यो समान िगजार्म ैरा  िदनुहोस| यसो गदार् तपाईको प्रिशक्षकह ले 
िगजार्मा लगाउने सामा य लगुा साथ सथ ैखेलािडको पमा यो िचजह  लगाउन सक्नेछन|
• वषर्को प्रगितमा उनीह को सहभागीताजारी राख्नको िनि त प्रिशक्षकह को मािसक बठैक अितिरक्त पे्ररणादायक 
बनाउनुहोस|
• यिद आव यक भए ठूलो समहू बनाउने अनमुित िदनुहोस|(फासेबकूको ग्रुप नोिटिफकेश स द्वारा, कसलैाई १० जना 
नानीह लाई प्रिशक्षण गनर् गा ो हुने छैन)|

पे्ररणादायक सभा
मखु्य प्रिशक्षकको मखु्य काम चािह प्रिशक्षकह लाई पे्ररणा िदनु हो| यसो गनुर्को एउटा ज री तिरका चािह पे्ररणादायक 
सभा राख्न हो| तपाईले खाना प्रदान, सँगै प्राथना गनर्, खेल डाटालाई हेनर् र कसरी हामीले यसलाई इशाइ जीवनमा प्रयोग 
गनर् सक्छौ भनेर हेनर् सक्न ुहुनेछ| यसको अलावा, तपाईले ओिलिंपक खेलािडह  अथवा पे्ररणादायक खेल चलिचत्र 
पोपकोनर् अथवा िमठो िमठो खाने कुरा सँग हेनर् सक्न ुहुनेछ| तपाईका प्रिशक्षकह  सँग छलपल गनुर्होस ्िक यिद यी 
िखलडीह ले गरेको मेहनती काम मू यको िथयो भने, के हामीले आि मकी रअन तको लाभको लािग अझै मेहनत गनर् 
के अझै मू यको होइन र? 

परु कार समारोह
प्रिशक्षक हुनकुो एउटा मखु्य कुरा चािह तपाईका नानीह लाई िवजेताह झै महससु गनर्मा सहायता गनुर्होस|् हामी यो सझुाव 
िद छ  िक िव याथीर्ह ले गहृ कायर्भार गदार् इनाम गरीएको, जहा उनीह ले पाठलाई कायर्मा इ तमल गनछ| उपि थत 
हुन ुर कंठ थ पनुर् चािह प्रिशक्षण हुनेछ, अिन ह ामा कायर्भार गनर् चािह वा तिवकमा प्रितयोिगता हुनेछ|  तपाईका 
िव याथीर्ह लाई प्रो साहन गनुर्होस ्िक उनीह ले िज ुहो भने प्रिशक्षण अित ज री छ| तपैिन, ितनीह को  प्रितयोिगता चािह 
वा तिवक संसारमा हो जहा उनीह ले असलमा िज छेन| 

एउटा िवचार चािह प्र येक मिहनाको अ तमा एउटा परु कार समारोह राखु्नहोस,् जब तपाईले प्र येक आ माको फलको 
बारेमा िसकाइ सक्नहुुनेछ| उधारणको लािग, पे्रम, पाँच ह ाको अ ययन हुनेछ| जसले कमसेकम ३ ह ाको कायर्भार 
गरेको छ उसले का य पदक प्रा  गनर् सक्नेछ, ४ ह ाए चाँदी, र परैू ५ ह ाले सनुको पदक| तपाईले  तपाईको नानीह ले 
पिहलो मिहनाको बाद कसरी पदक पाउनेहो यो तपाईले समायोजन गनुर् सक्न ुहुनेछ, िकनभने कोही गाउँ अथवा सहरको 
जगाहह मा थप चनुौतीपूणर् कायर्भरह  ज री हुनेछ| केही छेत्रह  ससुमाचािरक हुनेछ, र तपाईलाई सिजलो कायर्भार को 
ज री हुनेछ तािक उनीह  प्रो सािहत रा  सकून र कक्षा आउन जारी राख्न सकून|
वषर्को अ तमा, वषर् भिर िजतकेाह को िनि त एउटा ठूलो परु कार याउनहुोस|  यो ट्रोफी अथवा पदक हुन सक्छ| यस 
समारोहलाई अझै खास बनाउनको लािग तपाईको नानीह लाई म डलीको अगािड परु कृत गनुर्होस ्
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याद गनर् पन पद
"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।" १ यहूा ना ३:१६

बाइबलका कथा: येश ुकू्रसमा मनुर्भो
म ी 27:27-56

िवजेतामा तपाईलाई वागत छ, एउटा य तो कायर्क्रम जहा हामी "आ माको 
फल" र पाप सँग कसरी ल न ुभ ने  बारेमा िसक्नेछौ| िवजेता ब न का 
लािग हामीले हाम्रो दैिनक जीवनमा कसरी आ माको फलह लाई लागू गनर् 
भ ने कुरा जा न ज री छ|सम या यो छ िक हामीले आ माको फाललाइ त 
सिजल ैसँगले याद गनर् सक्छौ तर यसमा िजउन ुचािह किठन प र्छ|
िकन य तो हुदछ? िकनभने हाम्रो आ न ैपापी शरीर िनर तर हामी िव द्ध 
लिडरहेका छौ| 
यस मिहना हामी आ माको फललाई कसरी हाम्रो जीवनमा देखाउन सक्छौ 
भ ने कुरा िसक्नेछौ| पे्रमको िव द्ध आउने सब ैभ दा नराम्रो कुराको वाथर्| 
यहा हामी अ को इ याह को वा ता नगरी आफनो इ याह  राख्न ेगदर्छौ| 
उधाहरणको लािग, तपाईको भाइ घर छेउको खमा खे न चाह छ, तर 
तपाई बाटोमा गोएर साथीह  सँग खे न चाहनु हु छ| तपाई के चु न ु
हुनेछ? यिद तपाई बाटोमा गोएर तपाईको साथीह  सँग खे न ुजान ुभयो 
भने, के तपाईले आफनो भाइलाई पिन खे न ु याउन ुहुनेछ?
परमे रले हामीह लाई वाथीर् नबनेको परम उदाहरण आफनो पतु्र येश ु
ख्री लाई यो संसारमा आएर कु्रसमा जीवन िदन पठाउनु भयो| वहाले यसो 
हाम्रो पापको मोल ितनर् र हामीलाई नरक देिख बचाउनका िनि त गनुर् भयो| 
अब तपाई अिन मलेै यो उपहारलाई वीकारेर जा न सक्छौ िक हामी वगर् 
जान सक्छौ| के तपाईलाई लाग्छ िक येशलुाइ उहाको अनहुारमा अकार्को 
थकु िलन र उहा मािथ मािनसको हसाइ खान सिजलो िथयो? सिजलो 
िथएन! येशलुाइ फिरसीह  कू्रसमा झु डाउन ुिदन गा ो पन िथयो| यिद म 
कसलैाई पे्रम गछुर् भने, म उनीह लाई अघािड राख्नछुे जसरी येशलेु गनुर् 
भयो| उहाले हाम्रो चासो उहाको भ दा अघािड राखु्न भयो| तर यिद म वाथीर् 
भए हाले भने देिख म येिह गनछु जो सही हुनेछ| तपाईले क रो नु हुने?

पाठ नाटक
बिुद्धमानी िवली र मखूर् फे्रड बल कसले 
खे न पाउनेहो भनेर वाथीर् पले झगडा 
गनर् लाग्छन| ितनीह ले िमलीजलुी बल 
खेलेको देखाएर अ त गनुर्होस|् 

9

पद याद गनखेल

दईु टोली मा नानीह लाई  िवभाजन गनुर्होस|् सु को लाइन देिख अिलक दरूीमा एउटा 
चॉकबोडर्, वाइटबोडर् अथवा ठूलो कागजको टुक्रा राखु्नहोस|्  पिहलो नानीलाई एउटा लेख्न े
िचज़ िदनुहोस र 'जाउ' भ दा उसलाई यो लेख्न ेजगहमा गोएर पध पिहलो श द लेख्न 
लगाउनहुोस| येस प चात उसलाई फकर टोलीको अक  नानीलाई यो लेख्न ेसामाग्री िदन 
लगाउनहुोस|् सही प्रकारले पध लेख्न ेर िछट्टो िस याउने टोलीले खेल िज  ेछन|

रि नंग रीले

11
पे्रमको िव द्ध वाथर्
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हेर! म यो 
एक्कै प टमा 
गनर् सक्छु 
| अब ितम्रो 
पालो |

ेम
अ ाथ
िमलनसार
श ु
भाइह

घेरा िभत्र
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|

बिहनीह
कायह
दे  सिकने
फल
िच ा

िस ु
ब ु
याद रा न
आ ा
येशु (ठूला िवद्याथीर्ह को लािग)

प्र  अिन उ रह
१. कसरी म अझ आि मकी  ब न सक्छु? बाइबलले यो कुरा प  सँगले भ दछ 
िक हामी आि मकी बाइबल याद गरेर, िगजार् घर गोएर अथवा च दा िदएर होइन 
तर आ माको फलह लाई आ नो जीवनमा लाघ ुगरेर मात्र ब न सिक छ|
२. कसरी यती िवशाल परमे र मेरो िम ने साथी ब न सक्छ? परमे रले 
वा तवम हामीलाई यिक्तगत पले िच न चाह छन, र हाम्रो जीवनमा भाग िलन 
चाह छन| हामीले हाम्रो िमत्रह  सँग झै उहासँग बात िचत गनर् सक्छौ|
३. के मलेै साचनै ैअ लाई पिहले राख्न ज री छ र? यिद हामीलाई िवजेतान ैब न 
हो भने, हो हामीले अ ह लाई पिहले राखु्नन ैपछर् | साथ,ै हामी येशलेू ज त ैबाँ न 
चाह छ  भने , हामीले अ लाई पिहलो राखु्न पछर् |

10
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बाइबलका कथा: धलुो र मढुा
म ी 7:1-5

िवजेताको दो ो पाठमा तपाईह लाई वागत छ, जहा हामी पे्रमलाई 
देखाउने िविभ न तिरकाह लाई हेनछौ, जो चािह आ मा फल हो|
पे्रमको बारेमा जनेर तपाईले लडाई िज  सक्न ुहु न, तर सिक्रय पले पे्रम 
देखाउननु ैखास कुरो हो| आजको लडाई चािह 'आलोचक मनोविृ को' सँगको 
हो| यसले गदार् अ  प्रितको संकटपणूर् र अ वीकृितको िवचारह  उ प न 
भएको छ| यो मनोविृ   चचर् मा , जतातत ैछ , र किहले काँही यसलाई 
प्रो साहन गिरएको छ ! तर , आलोचक हुन ुपाप हो । येशलेू हामीलाई 
याय नगनुर् भनी चेतावनी िदनु हुदछ ।

येशलेू यो सम या सामना गनुर् भयो र उहाँको िशक्षाह  मा यो कुराले 
ढाकन ुभएको छ| हामीले कसलैाई पिन याय नगनुर् पन कारण चािह, 
हामी सबलेै पाप गरेका छौ| कसकैो ग ती देखाउनकुो अथर् चािह आफूलाई 
िनद ष बनाइको बारबरहो| यसले गदार् याय गनर् अित गलतहो, िकनभने 
को चािह पाप रिहत छ र? हामी कोही पिन छैनौ!
येशकुो ा तमा,  यहाँ आ नो आखँामा धलुो परेको एउटा यिक्त 
पाउदछौ| अक  यिक्त आउँछ र उसलाई  आ नो आखँाबाट धलूोलाई 
िनका न  मदत गनर् प्रदान गदर्छ| यो औधी राम्रो सिुन छ| यो यिक्तले 
सम या झलेी रहेको कुन ै यिक्तलाई मदत गनर् दयाल ुभइरहेको सिुन छ|
तथािप, येशलेू भ नभुयो, "होइन, ितमी कपटी! िकनभने यो यिक्तको 

आ नै आखँामा धलुो िथयो| केवल यो धलुो िथएन, तर काठ को एक िवशाल टुक्रा िथयो! यो क पना गनर् किठन छ| 
आखँामा तते्रो ठूलो काठको टुक्रो हुन ुपिन अस भव हो|शायद आ न कुरा प ट पानर् येशलेू  एक चरम उदाहरण प्रयोग 
गरी रहनु भएको िथयो । हामीले कसकैो सम यालाई याय नगरौ, िकनभने हामी आफैको सम य उनीह  भ दा ठूलो 
हुन सक्छ| आलोचक हुन ुपिन एउटा पापहो  जो चािह "हाम्रो आखँामा हुन सक्छ" जसले गदार् हामीलाई हेनुर् अस भव 
पारी िददछ| हामीलाई लाग्दछ िक हामीले जीवनको िचत्रलाई बझुी सकेउ तर हामी हाम्रो आखँा मा काठ को एक िवशाल 
का फलक िलएर विरपिर िहँिडरहेका छौ ।यो बु न किठन पाठ होइन, तर यो बाँ न एक किठन पाठ हो| अ लाई याय 
नगनुर् भ ने कुरा बु दा हामीले कुन ैलडाईं िज  ेछैनौ|  हामी िज  ेछौ जब हामी ये मा जीउनेछौ| हामीले एका अकार्लाई 
याय गनर् छोडौ!

 बिुद्धमानी  िवि लको नाकमा सानो  ध बा 
भएकोले गदार् मखुर् फे्रडले उसलाई िज क्याउछ| 
स पणूर् समय, मखुर् फे्रडको धेरै फोहोर अनहुार 
छ, तर बिुद्धमानी िवलीको नाकको  सानो दाग 
सफा गनर् आ नो िभजेको कपडा प्रयोग गनर् 
प्रदान गदर्छ।

“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।"  म ी ७:१-२

नानीह  टेवालको विरपिर ब नेछन| अब कसलेै पधको पिहलो श द अथवा वाक्यांश एउटा 
कागजको टुक्रामा लेख्नछेन र अक  यिक्तलाई पास गनछ, जसले दो ो श द अथवा वाक्यांश 
लेख्नछे, र येसिरनैपध परूा नभए स म चिल रहनेछ|  तपाईले खेललाई रमाइलो बनाउन, 
समयतालीका द्वारा नानीह ले उनीह को पिहलो खेलको समयलाई िज  ेप्रयास गराउनहुोस| 

यस िक्रयाकलापमा समयतालीकाराख्नले तपाईलाई कुन पध र कितवटा पध शािमल गनुर् 
यो िनधार्िरत गनुर्मा मदत हुनेछ(उधारणको लािग,ितनीह ले १० िमनेटमा कित 
पधह  लेख्न सक्छ,)|

पािरत रीले
पद याद गनखेल

11

22
पाठ नाटक

पे्रमको िव द्ध आलोचक मनोविृ222

www.ChildrenAreImportant.com – Children’s ministry resources, Sunday School, and Vacation Bible School (VBS) curriculum for churches and teachers.



स प द घे रा िभ

झ ा ग दो ष िस म

ना य ल क था का ी

जी िव त अ उ नु

 र चा िज ा उ नु या

का  र ण े   धु लो द

ना धा स म ा ये प

ु रा िद  न को शु ध

प द

अ

िज ा उिि

ास

दो ष

णका

जी ि

स

झ

ना

ा

य

ना

ु

े

मधा

रा

चा

र

िविििवि

ु

िस

का

उ

नुुु

िसिसग

ल

त

ये

शु

स झना
पद

ाय
अ
ना ु
िज ाउनु

ेम
िवचार धारा
सम ा
िसकाउनु
गलत
दोष
कारण
येशु
जीिवत

हटौन खो ने, जबिक आ न ैआखँामा का फलक छ|
३. अ लाई याय गनर् के ठीक हो? यो हामी हाम्रो आ न ैआखँा बाट का फलक हटाइ पिछ अ लाई याय गनर् ठीक छ, 
र हामी पे्रममा अक  यिक्तको सामना गदार्छौ| परमे रले हामीलाई "हाम्रो आ न ै यापारको  स भ न"ु होइन  तर  हाम्रो 
विरपिर रहनेलाई पे्रम र हेरचाह गरेको चाहनुहु छ |

किहले काही 
क्षमा गनर् 
सिजलो 
छैन, तर म 
प्रयास गरी 
रहेछु|



१. कित प ट मलेै दो ो मौका िदनपन हो? हामीले मािनसह लाई मौका दी रहनु पछर् (येशलेू 
हामीलाई ४९० पटक क्षमा गनर् आज्ञा िदनुभयो।) हामीलेअ लाई पे्रम गरेर, उनीह लाई पिहलो 
थानमा राखेर क्षमा गनुर्पछर् |तर, हामीलाई अ लाई,  चोट िदने काम जारी राख्न अनमुित  
िदनु आव यक । हामी आफैले उनीह को जीवनबाट हटौन रो न सक्छौ |
२. कपटी हुनकुो मतलब के हो? अ  कोही भ दा राम्रो हुनकुो  महससु गनुर् हो, जब िक 
तपाई हुन ुहुदैन| तपाईले शासन नगन जीवनको छेत्रमा अ लाई याय गनुर् हो| अ को धलुो 

घेरा िभत्र
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|

प्र  अिन उ रह
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बाइबलका कथा: यहुदले येशलुाई धोका िददछ
म ी 26:14-16

घणृा केवल एउटा एक भावना हुन सक्छ, वा यसलाई कसकैो िव द्ध कायर्ह  
समावेश गनर् सक्नहुु छ। ज त,ै ितमी ितम्रो िशक्षकलाई कसलेै परीक्षामा 
छली गरेको बारेमा बताउन सामना गरी रहेका छौ| ितम्रो िशक्षकलाईयो कुरा 
बताउनुको उदे य के छ? के उनीह  ितमी भ दा सध ैअगािड भएर हो र ितमी 
उनीह लाई पछािड पनर् खोजेको हो?  अक  तफर्  शायद ितमीले उनीह लाई 
केवल चोट परूाउन चाह छौ र शराममा पनर् चाह छौ|
मािनसह ले आफैलाई उ च पानर् अ  मािथ पाइला टेक्द छन| प्राय 
जनवारह ले आ न ैप्रजाितको हेरचाह गन गदर्छन, तर मािनसह  चािह किहले 
कही गन गदनन|् हामीकिहलेकाहीं कुन ैकारण िबना  डाह , वा क्रोिधत हुने 
गदर्छौ र अ लाई चोट पयु दछौ| य तो समय पिन हुदछ जहा  कसलेै हाम्रो 
िच  दखुाउदछ, तर हामीले माफी गनर्को सट्टामा उनीह लाई बदला िलने 
मौकाको प्रतीक्षा गरेर बसेका हु छौ| 
आजको बाइबल कथा एउटा मा छेको बारेमा छ जसले आफनो िमत्रलाई 
सम यामा पन िनणर्य गरे| यहूदा इ किरयोत येशहुको चेला िथए, जसले 
मि दरको अगूवाह  कहा गएर येशलुाइ धोका िदने प्र ताव राखे| हुनसक्छ उ 
येश ुप्रित डाह गदर्  िथए वा उनी सँग िरसाएका िथए| हामी उसको उदे यलाई 
जा दैनौ , बाइबल बाहेक जहा उ लेखन गरीएको छ िक उसले पसैा चाहेको 
िथयो| मि दरका अगुवाह  यहुदा कहा गएन तर यहूदा उनीह  कहा गए, र 
उनीह लाई प्र न गरे िक उनीह  िव ासघात भकु्तानी गनर् इ छुक िथए  िक 
िथएन भनेर| यहूदा ज त ैपसैा य तो दो ो उदे य हुन सक्छ जसले गदार् हामी 
कसलैाई घणृा गन गछ | शायद हामी उनीह लाई मन पराउदैनौ यस ैकारणले 

हामी उनीह को वा ता गदनौ| जबकसकैो बाट मनुाफा िलने मौका खडा हुदछ, तब उनीह लाई यसबाट चोट पगु्नेछ भनी थाहा 
हुदा हुदै पिन हामी संकोच मा दैनौ| िकन िव  भिरका मािनसह  य ता छन? मा छेको मन पन र नमनपन यिक्त हुदछ| 
हामीले घणृाको आशा गनर् सक्छौ, तर िफतार्मा घणृा नगरौ| परमे रले हामी सबलैाई पे्रम गरेको चाहनु हु छ, वा तवमा 
बाइबलले भ दछ िक हामीले पिहले अ लाई पे्रम नगरे स म परमे ारलाई पे्रम गनर् सक्दैनौ| (१ यहूा ना ४: १९-२१)

मखूर् फे्रडकोमा एउटा िचनीले  भिरएको छडी 
ज त ैलामो क्या डी छ| उहाँले मतलबी , र 
घिृणत कुराह  यसलाई भ दछ र यसपिछ 
यो सानो बनाउनलाई टोकदछ | उसले 
छोटो परेकोमा उ खशुी हुदछ| मखूर् फे्रडले 
अझ यसलाई त ल पयुार्उन चाह छ, यस ै
कारण उसले यो क्या डी अझ गरी खादछ| 
बिुद्धमानी िवली प्रवेश ग र्छ| फे्रडकोमा एउटा 
महान िवचार आऊदछ र पसैाको लािग 
िवलीलाई बाँकी क्या डी बे न प्रदान गदर्छ।

"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?" १ यहूा ना ४: २०

पद याद गनखेल

प्र येक कागजको टुक्रामा तपाईको याद राख्न ेपधको एउटा श द 
लेख्नुहोस ्र यसलाई एउटा सानो बा केटबॅलमा मठुा पानुर्होस|् 
तपाईको कक्षालाई दईु टोलीमा िवभाजन गनुर्होस,्र प्र येक टोलीको 
लािग प्रस त याद राख्न ेपधको 'बा केटबॅल' बनाउनुहोस|कक्षाको 
अघािड ब चा आकारको बा केटबल िरगं रािखिदनुहोस| यिद 

तपाईकोमा बा केटबल िरगं नभए र ी टोकरी, अथवा कुन ै
टोकरी राखु्नहोस|् नानीह ले " बा केट " बनाउन पालपैालो िलनछ | उनीह ले " बा केट 

" बनाउदा, यो टोलीले बा केटबल खो नेछ र याद राख्न ेपधको एउटा श द प्रकट 
गनछ|आ नो याद गन पध परूा र सही क्रममा िमलाउने पिहलो टोलीले खेल 

िज छे|

पेपर बा केटबॅल

33

याद गनर् पन पद

पाठ नाटक

पे्रमको िव द्ध घणृा
333
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(ठूला िवद्याथीर्ह को लािग)

घेरा िभत्र
ि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|

किहले काही मलाई 
मा छेह िसत यित सारो 
िरस उठ छ िक म यहा 
देिख दगुरेर भागदछु|

१. "घणृा" श द प्रयोग गदार् के हुनेछ? बाइबलले देखाउदछ िक परमे रले हाम्रो श दह  भ दा 
हाम्रो कायर्ह को वा ता गनुर् हु छ| जिमन फाटेर हामीलाई खाने छैन| श दह  पिन ज री छ, 
यसलेै हामीले कसलैाई मनपादन भ न ुराम्रो होइन| तर वा तवमा कसलेै साचनै ैघणृा गनुर् त झन 
खराब हो| 
२. के नरक वा तिवक हो? के मािनसह  साचनै ै यहा जादछन? बाइबलले हामीलाई जानकारी 
िददछ िक नरक वा तिवकमा छ, जहा प्राणह लाई जानलाई आगोको वाला र पीडाको ठाउ हुनेछ| 
यो अन त छ, र मरे पिछ वगर्मा नजाने सब ैयही जानेछ|
३. के कुराले गदार् तपाई कस ैसँग िमत्र ब न सक्न ुहुदैन? किहले कही नानीह  हामी प्रित नराम्रो 
वे यहार गन ग र्छ, र अ को समनेु अलग ग र्छ र हामी मािथ ह द छन| य ता कुराह ले गदार् 
कस ैसँग िमटर ब ने चाहना हुदैन| हामी सध ैअ  प्रित दयाल ुहुन ुपछर् , तर हामीलाई उनीह को 
िमत्र ब न ज री छैन|

14
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बाइबलका कथा: असल सामरी को ा त
लकुा 10:25-37

यस मिहना हामी पे्रमको बारेमा, औ कसरी अ लाई पे्रम 
देखाउन सक्छौ भ ने कुरा िसक्ने छौ| यो अित मह वपणूर् िवषय हो 
िक  येशलेू यस बारेमा अक्सर िसकाउनभुयो| वा तवमा येशलेु स पणूर् 
वेवा तालाई  याद गनर् पन पधमा समेटेर भ न ुभएको छ िक इसाई 
धमर्चािह परमे र र अ लाई आफैलाई झै पे्रम गनर् हो|
आ म औिच यको अथर्, िकन कसलैाई सहायता परूाउन खराब िवचार अथवा 
खराब समयहो भनी सो नहुो| एक िदन एउटा इसाई िवशषेज्ञ येश ुसँग यही 
िवषको बारेमा कुरा गरी रहेका िथए| बाइबलले भ दछ िक यो यिक्तले 
आफैको सफाइ िदन खोजी रहेका िथए, यसलेै उसले येश ुसोधे "र मेरो 
िछमेकी को हुन?"| येशलेु उनलाई असल सामरीको कथा भनेर जवाफ िदनु 
भयो|
एक िदन एउटा मािनस एक सडक  िहिडरहेका िथए र केही डाँकुह ले 
उसलाई िपटे| एउटा अित धािमर् मािनष यो बाटो भएर िहड,े यसो भनौ िक 
उनी एउटा इसाई पा टर िथए| उनी ती घाइत े यिक्तलाई मदत गनर् रोकेनन| 
िकन एउटा पा टर मदत गनर् रोकेनन त? शायद उनी एउटा स मेलन तफर्  
गोइ रहनु भएका िथयो र उनी यहाको वक्ता िथए, र यसलेै उनकोमा समय 
िथएन|
शायद उहाँले साझदेारी गनर् अिधक पसैा िपया िथएन होला, र उहालाई 
थाहा िथयो िक यिद उनले रोकेर ती यािक्तलाई सहायता गय  भने यो पसैा 

उनले खचर् गनुर् पछर् | शायद उहाँको आ नो बबुाले घरमा उहाँलाई पिखर्रहेका िथए र ितनले  गाली खान चाहन िथएनन| उहाँले 
जेसकैु सफाइ आ नो िदमागमा सोचे तापिन, उहाँको कायर्ह मा पे्रम िथएन| फेिर पिन अक  यिक्त िहडरे गए तर मदत गरेन| 
बाइबलले भ दछ उनी  अक  प्रकारको धमीर् मािनस िथए| यसरी सोचौ िक उनी एउटा िह द ूपजुारी िथए| र यसरी दईु धमीर् 
गु ह ले रोकेर यो यिक्तको मदत गरेन| साच ैभनौ भने हामी सब ैय त ैछौ| हामी सबकैो सोचमा ना-ना प्रकारका सफाइह  
छ, जसले िकन हामी सहायता गनुर्  सक्दैनौ भ ने कुरा बताउदछ|
तब येशकुो कथामा ते ो यिक्त प्रवेश ग र्छ| यो यिक्त सानो जातको िथयो| वा तवमा त यहूदीह  ितनीह  सँग बो न पिन 
मनाइ िथयो| हाम्रो कथाको िनि त यसो भनौ िक यो यिक्त एउटा दिलत िथयो| यो दिलत रोकेर यो घायल यिक्त असल 
हेरचाह गय | उनले यो घायल यक्तोलाई सरुिक्षत ठाउँमा याएर डॉक्टक  िबल ितरीिदयो| यस पिछ येशलेु भीडलाईलाई 
सो न ुभयो,"डाकुह को हातमा फेला परेको यिक्तको िनि त कुन तीन यिक्तह मा एक जना  असल िछमेकी िथयो?" | सब ै
जनाले तु त ैथाह पायो िक यो दिलत िथयो जसले पे्रम दशार्ए| यो बो नमा भ दा गनर्मा अित किठन छ| अ ह लाई 
आफूलाई झै यवहार गनर् उि  गा ो छ जित बाइबल अ यान गनर्, आराधना बठैकह मा उपि थत हुन र पे्रमको बारेमा कुरा 
गनर् सिजलो छ| येशलुाइ थाहा िथयो िक यो गनर् किठन छ, यसलेै उनले यो कथा भ न ुभयो| तपाई को हुन ुहुने? के 
तपाई एउटा  धमीर् मा छे जो सध ैिगजार् जाने गछर् , तर रोकेर कसलैाई सहायता परूाउदैन?  अक  तफर्  के 
तपाई  यो दिलत यिक्त झै ब न ुहुने जसले जातको वा ता नगरी अ लाई सहायता परूाउन इ छुक 
हुदछ? हामीले अ लाई सहायता नगनर् सक्ने बारे सफाइ िदन राम्रो कुरो होइन| येशलेु हामीले पे्रम 

कायर्ह  द्वारा देखाएको चाहनु हु छ: केिह बहाना नबनाऊ!

बिुद्धमानी िवली र मखूर् फे्रड एक खेल शो 
मा भाग िलदछन| खेल को नाम, छ "मेरो 
िछमेकी को हो?" िवली र फे्रड  प्रितयोगी 
झै िछमेकीह को पमा खडा हुदछ। 
ितनीह ले " िछमेकी ब ने योग्यको हुन 
आ नो कारण प्रचार गदर्छन, र दशर्कह ले 
ताली बझाइ कसलाई आ नो िछमेकी 
बनाउन चाहने हो उसलाई रो दछ|

“ि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।" लकुा १०:२७
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हँु, मलेै सही ढंगले गिरन भने 

यो मेरो ग ती होइन|

दय
डरह

मा िदनु
िछमेकी

आफै
बाइबल
सामरी
लूटेराह

१. यिद कसलेै मलाई केही कुराको आव यक छ भ यो भने के गनुर्? येशलेु 
हामीले रोकेर कसकैो मदत गरेको कुरा यो ा तले देखाउदछ|
२. के अ त सच ैन ैआउने छ? बाइबलले बताउदछ िक एक िदन येश ुफकर 
यस संसारमा आउन ुहुनेछ, र यो संसार जो हामी जा दछौ , यसको अ त 
हुनेछ|हामी जा दैनौ िक यो किहले हुनेछ, तर यो िन य हो िक अ त 
आउनेछ|
३. कसलैाई नरोकी सहायता गनर् नसक्ने ितम्रा बहानाह  के छ? हाम्रा 
सामा य बहानाह  हुन पसैा, समय, आमा बबुाबाट अनमुित, अ ले के भ ला 
भ ने िवचार र सम य नपन  मन गन|

बोडर् मा मरण गनुर्पन पध लेख्नुहोस।् 
प्र येक समय नानीह लाई पध भ न लगाएर 
एक समय मा एक श द मेटाउनहुोस।

एक श द मे ने

पद याद गनखेल

धम
पा रह

16

घेरा िभत्र
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|

पहेलीको उ रह

प्र  अिन उ रह
(ठूला िवद्याथीर्ह को लािग)
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"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।" १ 
कोिर थी १३ :४-७

17

बाइबलका कथा: दाऊद राजाको पमा 
चिुनए 1 शमएूल 16: 1-13

आ माको फल पे्रमको अ ययन गनर् यो अि तम ह ा मा, हामी िविभ न 
प्रितभा वा क्षमताह को बारेमा हेनछौ जो हाम्रो यान चोनर् र आि मक घम ड  
पदैा गनर् सक्नेछ| हामीलाई थाहाच िक पे्रम हाम्रो आि मकी यात्राको िनि त 
ज री छ, तर अक्सर हामी सो ने गछ  िक िव ास हाम्रो िनि त ज री हो| 
शायद प्राथर्ना, आराधना िगजार् म सध ैसमेल हुन ु अथवा जोिस लो भयेर 
प्रचार गनुर् मखु्य होला| तपाईलाई िदनको बारेमा क तो लाग्छ? के यो पे्रम 
भ दापिन ज री हो? स य कुरा यो हो िक यी सब ैआि मकी कुरोह  असल 
हो तर पे्रम भ दा मखु्य होइन| १ कोिर थी १३ ले यी सब ैआि मकी कुराह को 
बारेमा बताउदछ , भिव यवाणी, िदन,ु िव ास, बिलदान तर पे्रम सँग तलुना 
नगनुर् भ दछ| पे्रम मह वपणूर् छ| हामी अक्सर प्रितभा वा क्षमताह ले प्रभािवत 
हुदछौ| तर, स य यो हो िक, यिद एक जनाको आवाज वगीर्य दतूको ज त ै
भएर , तर दैिनक जीवनमा पे्रम दशार्एन भने, यो आवाज परमे रको िनि त 
एउटा झनकार गन याली मात्र हुनेछ| पे्रम रिहतको प्रितभा वा क्षमताह मा 
केही सु दरता हुदैन| आजको बाइबल कथामा परमे रले अगमवक्ता शमएूललाई 
बे लेहेममा  राजा चु न पठाउनु भयो| जब उहाँ यहा पगु्न ुभयो, तब शहरका 
सब ैमािनसह  परमे रको महान यिक्तलाई देखेर डरले का न ुथाले| उहाँले 
मािनसह को िनि त प्राथना गरे र ियशकैो पिरवारलाई चनेु| जब ियशकैो 
पिरवार आइपुगे तब  उनले पिहलो ज म िलएको छोरा एलीयबलाई देखे र 
उहाँले सोचे" यो न ैपरमे रको नया राजा हुन पछर्" तर, परमे रले भ न ुभयो 
होइन! परमे रले शमएूललाई भ न ुभयो "उसको  उचाइ अथवा व पलाई हेरेर 

िवचार नगर, कारण मलेै उसलाई अ वीकार गरेको छु" | परमे रले मा छेले हेन नजरले कदापी हेनुर् हुदैन| मा छेले बािहरी 
व पलाई हे र्छ तर परमे रले िभत्री दयलाई हेनुर् हु छ| १ शमएूल १६:७ ब  आ नो दयलाई यान िदनु भ दा ,जब बािहर 
आि मकी देखा परे पिन, अिभमान बािहरी व पको घम डहो| शमएूलले प्र येक छोराह लाई हेनर् जारी राखे जबउनीह ले 
अ यमा सब ैभ दा का छो छोरोलाई  उपि थत गराए, जो खेतमा भेडाह  चराई रहेका िथए| दाऊद सब ैभ दा का छो र राजा 
ब न थोरै अपे या गरेको केटाह मा िथए| तथािप, उनलाई परमे रले रोजे| हाम्रा प्रितभा वा क्षमताको लािग पे्रमले गदार् हामी 
परमे रको इ याबाट हाम्रो यान अलमिलन सक्छ| हामी प्राथनमा, भजन गाउनमा, आराधना गनर्मा समय िबताउन सक्छौ 
तर  यिद हामी सब समय पे्रम देखाएनौ भने, परमे र हामी सँग प्रस न हुन ुहुने छैन| हाम्रो अ त आि मक अिभमानमा 
हुन सक्छ| यो अित किठन पाठ हो िकनभने आराधना गनुर् पाप होइन| गिरबलाई िदन बिलदान गनर् पाप होइन| कसकैो 
दय पिरवतर्न गनुर्को लािग प्रचार गनर् पाप होइन| तथािप, परमे रले भ न ुहुदछ  िक यिद हिममा पे्रम छैन भने यी सब ै
कुराह  यथर्का हुने छन|  यसलेै हामी अब प्राथना, प्रचार र आराधना  गनर् भ दा के कुरामा यान गनुर् पने हो त? १ 
कोिर थी १३ : १-४ स म पढ| हामी पे्रममा यान लगाउ!

बािहरी व पलाई प्रशंसा कक्षामा एउटा 
ऐना याउनहुोस र िभत्री दालाई हेनर् 
एउटा टेथो कोप (अथवा एउटा कागजको 
यबू) याउनहुोस| बिुद्धमानी िवली र मखूर् 
फे्रड बािहरी र िभत्री पको िभ नताको 
तलुना ग र्छ|

पद याद गनखेल
एउटा सानो कागजमा याद गन पधको एउटा श द लेक्नहुोस|् 
नानीह ले सही क्रम मा मनुाह  राख्न पछर् | 
तपाईंले प्र येक ब चाको अगािड मा कागज प्र येक टुक्रा 
टेपले तालेर, ितनीह लाई आदेश मा लाइन लगाउन सक्न ु
हुनेछ|

कागज मनुाह
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घेरा िभत्र
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|

ेम
िधरिज
उ ुक
घम
गव गनु
अनादर
आ  वांिछत
रसाएको
रेकड
ग ीह
आन
अ ह
रमाउनु
स

१. सब ैभ दा असल हुनकुो खराबी के छ? यो िवचार हाम्रो िदमागमा जन सक्छ, जसको 
कारण हामीमा आि मकी अिभमान  ब दछौ र हाम्रो अ  प्रितको पे्रमलाई दिूषत पनछ|
२. आि मकी अिभमान क ता देिख न सक्छ? यो घम ड, कपट र आफूलाई राम्रो 
ठा ने समग्र िवचार हुन सक्छ| यसले गदार् हामी अ लाई ता लो थानमा हेन गदर्छौ र 
अ लाई सेवाकाइको िनि त अवसर िददैनौ|
३. के परमे ारलाई बिलयो अथवा कमजोर यिक्तलाई चलाउन मन पछर्? परमे रले 
आ नो शिक्त देखाउन प्राय कमजोरलाई लाउन हुदछ| जित धेरै हामीमा आि मकी 
अिभमान, उि  थोरै परमे रले हामीलाई लाउन ुहुनेछ|

पहेलीको उ रह

म यहा 
आफैले 
गदार् 

आइपुगे, 
तर यहा 
एक्लोपना 
र सारै 
रमाइलो 
छैन|प्र  अिन उ रह

(ठूला िवद्याथीर्ह को लािग)
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बाइबलका कथा: धािमर्क अगुवाह  ई याल ुबने
पे्रिरत 5:12-33

आन दको बारेमा प ने समय आएको छ! यस ह ा हामी ई यार् र कसरी 
यसले हाम्रो आन द लु दछ यसको बारेमा हेनछौ| 
हामी कसकैो उपलि धह  वा लाभह  द्वारा ई यार्ले भिरन सक्नेछौ| कसकैो 
स पि  ज त ैखेलौना अथवा गहना देखेर हामी ई याल ुब न सक्छौ| यो 
परमे रले बाहेक अ   कोही ले पिन िनय त्रण गनर् नसक्ने कुराह  बाट पिन 
खडा हुन सक्छ| हामी कसकैो असल प , उनीह को असल आमा बबुा वा 
ितनीह को ज म देिखकै  प्रितभाह   देखेर ई यार्ल ुब न सक्छौ| 
हामी िगजार्म ैएका अकार् सँग पिवत्र आ माको वरदनह  िलएर, वा िगजार्मा 
उपयोग गरी रहेका प्रितभाह  िलएर ई याल ुब न सक्छौ| यो चािह आजको 
बाइबल कथामा भएको छ|
य शलेमको मि दरमा अक्सर ज मा भएर, पत्रसु र अ य पे्रिरतह ले 
धेरै चम कार प्रदशर्न गरी रहेका िथए| भीड धेरै बा न लागे, र ितनीह ले 
चम कार गनर् जारी राखे, िबरामीह लाई िनको परे र दु  आ माह लाई 
यालखानामा फाले| बाइबलले बताउदछ िक ितनीह को उदे्ध य चािह ई यार् 

िथए|  पत्रसुले केही पिन गलत गरेको िथएनन|् 
के य तो तपाई सँग पिन भएको छ? के कस ैतपाई सँग डाह गरेको कारणले,  
िबना कारणको तपाईले द ड भोग्न ुभएको छ? के तपाई कस ैसँग डाह गरेको 
कारणले  मात्र उसलाई  बेवाजा सजाय िदन ुभएको छ? ई या, डाह आज 
विरपिर छ अिन  बाइबलमा पिन| मा छेह ले िनर तर आफैलाई अ िसत  
तलुना, र अ कोमा के छ येहीको चाहना गरी रहेकोछ|  हामी आफैलाई 
उचा न अ  मािथ कदम टेकी रहेका हु छौ|

य शलेमको आि मकी  नेताह ले  पे्रिरतह को  आि मक उपहारह  देखेर डाह गरेका  िथए । ितनीह ले शायद उिन पिन 
मा छे िनको पनर् सक्छ भ ने चाहना िलएर राित सपना देख्न ेग य  होला| पे्रिरतह  यस समय देरै लोकिप्रय बनेका िथयो, 
िवशषे गरी धेरै िनको पान काम गरेर| म शतर् लगाउन सक्छु िक आि मक नेताह  पे्रिरटह  सँग डाह गदर् िथए, िकन भने 
ठूलो भीडले पे्रिरतह को कुरा सु ने गदर् िथयो|  ई याले हाम्रो खसुी लटुदछ र हामीलाई िरस िदलाउदछ|  यसले हामीलाई, 
हामीमा भएको कुराह को स तिु  िदनमा भ दा, हामीमा के को कमी छ भ ने कुरामा सो न लगाउदछ|  
ती पजुरीह ले पत्रसु अिन अ  पे्रिरटह लाई यालखाना हाले तापिन, रात्री समयमा एउटा वगर् दतू प्रकट भयो र 
ितनीह लाई वत त्र िदलायो| ितनीह  तरु त ै मि दरमा फकर गएर मािनसह लाई प्रचार अिन िनको पानर् लागे| यस ैकारण 
अ तमा, पजुरीह ले पे्रिरतह लाई यालखानामा हालेर केही लाभ भएन| यसो गनार्ले केवल पे्रिरटह  अझ लोकिप्रय र धेरै 
आ चयर् कामह  गनर् लागे| 

मखूर् फे्रडले आ नो शरीरमा खसुीको 
अनहुार भएको ि टकी  नो स अथवा सानो 
कागजको टुक्राह  तलेका छन|बिुद्धमानी 
िवलीले चोरको मकुु डो लगाउदछ| जब िक 
मखूर् फे्रडले अ कोमा के छ भनी गुनासो 
गदर्छ, तब बिुद्धमानी िवलीले सटुुक्क खशुी 
अनहुार या  ेछ| जब सब ैखशुी अनहुार 
याित सक्नेछ तब मखुर् फे्रड नेछ, 
आफैलाई िख न र बिुद्धमानी िवली प्रित िरस 
महससु गदर्छ|

"ितमीह  अझै पिन आि मक मािनस 
बनेका छैनौ। आप तमा ितमीह को इ यार् 
र झगडा छँदैछ। यसले बझुाउँछ ितमीह  
आि मक होइनौ। संसारका मािनसह को 
ज त ैितमीह को यवहार छ।"  
१ कोिर थी ३:३

पद याद गनखेल

प्र येक कागजको एक टुक्रामा मरण गनुर्पन पध को प्र येक श द 
लेख्नुहोस।् प्र येक ब चा पछािड टेपले कागज टाली िदनुहोस । ितनीह  
एका दु को पछािड के श द छ यो प ा लगाउन प्र येकलाई  प्र  
सो न लगाउनहुोस , र यसपिछ क्रम मा लाइन लगावनहुोस|्

प्र नह  सो नहुोस ्

66

याद गनर् पन पद

पाठ नाटक

हषर्को िव द्ध ई यार्
666
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घेरा िभत्र
आ याि मक उपहारह  को िनि त परमे रलाई ध यवाद देउ, 
भौितक व प , स पि , र ितम्रो पिरवार| ितम्रोमा भएको यी 
सबमैा आनि दत र स तु  हुने बनाउनुहोस भनी परमे ारलाई 
भन| िवगत िदनह मा कसलैाई ितमीले डाह गरेकोलाई रोज, र 
उसलाई एउटा सानो उपहार देउ( ितम्रो िवगतका डाहको वारेमा 
नभन)|

संसार
डाह
झगडा
अिभनय
पारदश
अ
लडाई
असल
आमा बाबुह

ितभाह
मता

िगजा
आ ा
येशु

१. के येश ुमेरो साथीह को बीचमा िम न सक्न ुहुनेछ? आ नो 
िवद्याथीर्सँग यो िवषयमा छलफल गनुर्होस,् र येशलुाइ आ नो साथीह  
सँग िम नलाई के क तो पिरवतर्न याउन ुपछर् भ ने कुरा सो नहुोस| 
२. मसीही बनेर म  अलोकिप्रय भए भने के हुनेछ? आ नो िवद्याथीर्सँग 
बातिचत गनुर्होस ्िक उनीह लाई के कुराले लोकिप्रय बिनएको ज तो 
लाग्छ, र यो कुरा साचनै ैयस जीवन, जीवन पिछ, वगर् अथवा नकर् मा 
मह वपणूर् हुनेछ िक छैन  भनी सो नहुोस|
३. ई यागन मािनसह को लािग के कायर् सामा य हु छ? डाह गन मा छे 
को िविभ न कायर्ह , यस यिक्तको नाम न भनी छलफल गन प्रयास 
गनुर्होस|् केही िवचारह  हुनेछ, अफवाहह  सु  गनुर्, अनलाइन मतलब 
कुराह  पो ट गनुर्,  अवसर नदीनु, वा अ को  हासो गनुर्|

पहेलीको उ रह

उसकोमा भए 
ज तो रंगको 
बक्स मेरो 
भए म खशुी 
हुने िथए|

प्र  अिन उ रह
(ठूला िवद्याथीर्ह को लािग)
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बाइबलका कथा: धनी जवान मािनस
म ी 19:16-30

पसैा िपयाको बारेमा कुरा गन समय आएकोछ| पसैाले हामीलाई शिक्त, 
तीब्र चाहना, लोभ िददछ अिन हाम्रो आन द लटूदछ| हामी सो दछौ िक 
यिद हाम्रोमा अिलक धेर पसैा भए हामी खशुी हुनेछौ|  हामी वारी पारीका 
केटा केटीलाई खशुी भएको देख्दछौ, र क पना गदर्छौ िक  उनीह  खशुी 
भएको कारण उनीह मा सब ैखेलौनाह , असल लगुाह  भएकोले हो,   
अथवा उनीह को पसैा भएको कारणले थपु्र ैसाथीह  हुदछ|  तर बाइबलले 
उपदेशकमा भ दछ िक ''  जसले धनलाई पे्रम गछर् यो आफूिसत भएको 
धनले किह य ैस तु  हँुदैन। जसले धनलाई पे्रम गछर् , धेरै भ दा धेरै धन 
प्रा  गरे पिन उसको मन किह य ैअघाउँदैन।“ यो कुरा हाम्रो जीवनमा पिन 
साचो हो| जब हामी पसैालाई पे्रम गछ  , तब हामीलाई किहले पिन प्रास त 
हुदैन| तथािप, आन द एउटा कुरा हो जो पसैा ले िक न सक्दैन , र पसैाले 
प्रायः हाम्रो आन द चोदर्छ| यो अि  रोचक कुरा हो िक,िचट्ठा िज हे  वष  
िपछािड पिन खशुी हुदैन| वा तबमा, िचट्ठा िज हे को अझ धेरै आ माह या 
गन उ च दर हुदछ| मा छेह  ितम्रो वारी पारी थिुप्रने छ जब ितम्रोमा पसैा 
हुनेछ, ितमीलाई माया गरेर होइन| ितनीह  थिुप्रने छन िकन भने उनीह ले 
ितमीबाट सके स म  लटूनको िनि त| पसैाको लोभले हाम्रो दय चाड ै
समा  सक्छ|लोभ आ नो लािग थप कुराह  हािसल गन ढ इ छा हो, हाम्रो 
आधारभतू आव यकताको सीमा पार गरेर अि त व र आरामको लािग चाहना 
गनुर् हो|येशलेू डाँडाको उपदेशमा हामीलाई चेतावनी िदनु हुदछ िक पसैा हाम्रो 
मािलक नबने स म हामीलाई उपभोग गनछ|"कसलेै पिन दइु मािलकको सेवा 

एकै समयमा गनर् सक्दैन। उसले एउटालाई घणृा र अक लाई पे्रम गनछ। अथवा यो एउटािसत झुक्नेछ, र अक लाई तु छ 
ग नेछ। यसलेै एउटै समयमा एकै साथमा ितमीह ले परमे र र धनको चाकरी गनर् सक्दैनौ।" म ी ६:२४ | 
आजको बाइबल कथामा , हामीले एउटा धनी र जवान मा छेलाई भेटने छौ|  यो यिक्त एउटा इसाई िथयो, र परमे ारलाई 
सारा जीवनले सेवा गनको िच िथयो| येशलेु ितनलाई भ न ुभयो  “यिद ितमी िसद्ध हुन चाह छौ भने, आफूमा भएको जे 
जित चीजह  छन ् यो बीक्री गर। यसबाट आएको पसैा- पीयाँ गरीबाह लाई बाँढ। ितमीले यसो गय  भने ितमीले वगर्मा 
भएको स पि  प्रा  गनछौ। तब ितमी आएर मेरो पिछ लाग।” यो धनी मािनस अि नै दखुी बने. उनकोमा धेरै पसैा िथयो, 
र उनले यो पसैा िदन चाहँदैन िथयो| लोभ आन दको ह यरा हो| नानीह ले वारी पारी भएको क छ यो हे र्छ र यसको 
चाहना ग र्छ|  ितमीलाई थाहा छ िक ितम्रो कूलमा  ितमीले चाहेहो कुराह  अ  नानीह कोमा हुदछ|र अ  नानीह ले 
ितम्रो कुराह को चाहना गदर्छ| तथािप, स पि ले आन द याउ दैन| लोभ बाट वत त्रताले साचो आन द र खशुी िदनेछ|  
परमे ारलाई ितम्रो जीवनबाट लोभ तो नका लािग सोध, िकनभने यो  काम है आफै गनर् अस भव छ| जसरी येशलेु  यो 
धनी यिक्तलाई भ न ुभयो  “म ितमीह लाई साँ चो भ दछु। एउटा धनी मािनसलाई वगर्को रा यमा प न खबु ै
किठन हु छ। 24 धनी मािनसलाई परमे रको रा यमा प न ुभ दा ब  ऊँटलाई िसयोको नाथ्रीबाट िछनर् सिजलो 
पनछ।” हाम्रो जीवनमा अस भव गनर् परमे रले सो ने गर , र पसैा र लोभ हामीलाई िव छेद गरेर साचो 
आन द र खशुी िदउन! 

मखुर् फे्रड डोरीले बािधएको छ (जसले 
लोभ बझुाउदछ) र उ सनर् सकेको छैन| 
तब बिुद्धमानी िवली आइपुगदछ र उ सँग 
खे ने िनि त िददछ, तर  फे्रड डोरीले गदार् 
सनर् सकेको छैन| उ ले चाहेको कुन ैपिन 
जगाहमा जानको िनि त उ मकु्त छैन | 
बिुद्धमानी िवलीले कक्षालाई लोभको बारेमा 
बताउदछ र यसले कसरी हामीलाई सनुर् 
देिख रोकदछ|

"फेिर येशले ितह लाई भ नभुयो, 
“होिशयार होऊ अिन सब ैप्रकारका 
वाथीर्पनबाट आफूलाई जोगाऊ। 
कसकैोमा चािहएको स पि  भ दा वेशी 
हुन ुसक्छ , तर यले उसलाई जीवन 
िदन सकै्तन।” लकुा १२:१५
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मेरो बाकसमा अझै 
धेरै िचजह  भाको 
भए कित असल 
हुने िथयो|
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घेरा िभत्र
ितमी आफै संघ भएको केही यिक्तगत पयैा परमे रको 
िनि त चचर्को भेटी थालमा हालीदेउ, यो थाहा नभई िक यो 
पसैा कसकोमा जानेछ भनेर| केही पसैा अ को सेवा गनर्लाई 
प्रयोग गर| यिद ितमी संघ पसैा छैन भने, ितमीिसत भएको 
कुन ैस पि लाई देउ|

हेनु 
स ान 

कारह  
लोभी 

छन 
श  

स ि  

पद याद गनखेल

याद गास 
पैसा 
िच ा 
चोनु 
देखा पनु 
सेवा गनु 

कुन ैएउटा झोला िलनहुोस र यसलाई "तातो आल"ु बनाउनुहोस, र यस िभत्र चािह प्र येक कागजको टुक्राह मा याद गनर् 
पन पधको एउटा श द लेखेर हा नहुोस|् नानीह लाई एउटा ठूलो घेरामा ब न लगाउनहुोस रसंगीत सु  गनुर्होस|् जब गीत 
रोिकने छ तब यो नानीले यो झोलाबाटएउटा कागज िनका नेछ | य लाई उनीह ले बोडर्मा टा न सक्नेछन अथवा 
यसलाई घेराको बीच भइंुमा राख्न सक्नेछन| नानीह लाई पध सही क्रममा िमलाउन लगाउनहुोस|

तातो आलु

१. म पक्रा पिरन भने, के यो ठीक हो? आ नो िवद्याथीर् संग िविभ न पाप बारेमा कुरा गनुर्होस ्र यिद एउटा यिक्त  
पक्रा परे नपरे के यो पाप हो िक होइन भनी सो नसु|  परमे रले सब ैदेख्नु हुदछ, य कारण वा तिवकतामा पक्रा परे 
नपरे,सब ैपापनै  गलत हो| तर ठूलह ले कम चोटी जीवनलाई यसरी हेन गदर्छन| परमे रले बाइबलमा भ छन ्र हामी 
सामा य जीवन कसरी िबताउने गछ  भ ने िभ नताको कुरा गरौ ।
२. परमे र र पसैाको सेवा गनर्को  प्रयास गनुर्को अथर् के हो? पसैाको  सेवा गनुर्को अथर्, िवद्यालय अ ययनमा खचर् 
गनर्, अथवा ठूलो हुदै जादा आफै अझै पसैा कमाउन हुन सक्छ| पसैाको सेवा गनर् भनेको झूट देखाउन पिन सक्छ र  
थप पसैा पाउन सकून ्भनेर स य लकुाउन, र सात साथ ैचोरी गनर् पिन हुन सक्छ| 
३. कसकैो बाट केही कुरा िलएर, उसलाई भ दा आफूलाई धेरै आव यक  छ भने, यसमा के खरिब छ? परमे रले 
हामीलाई हाम्रा सारा 
४. परमे रले हामीलाई सब ैहाम्रो आव यकताह  िलएर  उहाँ मािथ भरोसा गरेको चाहनु हु छ| हामी अ बाट चोरी गदार् 

हामी हाम्रो आ न ैआव यकता परूा गन प्रयास र 
हाम्रो जीवन िन पक्ष बनाउन प्रयास गरी रहेका 
हु छौ| यो ग्रह मा जीवन किह य ैिन पक्ष हुनेछैन|

पहेलीको उ रह

प्र  अिन उ रह (ठूला िवद्याथीर्ह को लािग)
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बाइबलका कथा: योना र िकरा
योना 4: 1-10

हाम्रो आन द लु ने कुराह  म ये कुरा एउटा हो, जब हामी आफूलाई ब त ै
यान गदर्छौ, र हाम्रो भावनाले हामीलाई िनरास पन अनमुित िददछौ| 
िन सहायले हामी आफैको सम याह मा यान गरौदछ र हामीले यो हुन ुिददा 
हामीलाई दखुी बनाउदछ| यो य तो भावना हो जसले आ न ै ि थित अ य 
मािनसह ले सामना गरी रहेको भ दा पिन ब तर बनाई िददछ| 
यो सादा दःुख हुन सक्छ, तर अक्सर यसले हामीलाई अ लाई वसमा राखेर, 
हाम्रो लािग खेद महससु गन र हामी यान िदने बनाउदछौ| जब हामी 
िन सहाय ब दछौ तब कसलेै हामीलाई "ओहो, िबचारा ितमी" भ छिक  भ ने 
आशा राख् छौ| ितमीले योना र माछाको बारेमा सनेुका छौ होला तर आज हामी 
योना र िकराको बारेमा सु नेछौ| योनाले माछालाई सामना गरे पिछ, उ िननवे 
पगु्यो र यस सहरमा ससुमाचार प्रचार गरे| िननवेको मािनसह ले प चाताप 
गरे र उनीह को दु  तिरका देिख हटे| यसकारण परमे रले उनीह  मािथ 
दया देखाए र जसरी उनले यस सहरलाई न  पनर् सोचेका िथए यसरी न  
गरेनन| यो देखेर योना िरसाए र सहर देिख बािहर उदास भएर गए| परमे रले 
उसलाई छाँयाँ िदन एउटा लौकाको बोट प्रदान गरी िदन ुभयो| यसको दो ो 
िदन परमे रले यो बोटमा एउटा िकरा पठाउनु भयो र यसले यो बोटलाई 
खान लागे र यो बोट सकूी गयो| यसपिछ सयूर् योनाको टाउको झु कयो र 
फेिर पिन योना क्रोिधत, यस प ट सकेुको बोटलाई देखेर|  परमे रले य नालाई 
भ न ुभयो "हेर, यो बोटको िनि त तले केिह पिन गिरनस।् तलेै रोपेको पिन 
हैनस।् यो एकै रातमा उिम्रयो र एकै रातमा ओइलाईहा यो अिन यो बोटको 

िनि त सहानभिूत अनभुव गछर्स।् यिद तँ यो बोटको िनि त याकुल हुन सक्छस ्भने के यित ठूलो शहर िननवे, जसमा धेरै 
मािनसह  अिन व तहु छन।् यस शहरमा 1,20,000 भ दा ब ता मािनसह छन,् ितनीह ले जा दैनन ्िक ितनीह ले भलू 
गिररहेका छन"् योना ४: १०-११| जब हामी िन साहायको दलदलमा फँसछौ , हामीले परमे रले योनालाई  गरेझै गनर् सक्छौ : 
एक कदम पिछ िलएर ठूलो िचत्रलाई हेनर् सक्छौ| यस सहरमा १२०,००० भ दा बेसी मािनसह  िथए| परमे रले ितनीह लाई 
बचाएको कुरा अद्भतु िथयो| तपाईको पिरि थितको ठूलो िचत्र के छ त? यिद तपाई िबमारी हुनहुु छ भने, अ  मािनसह लाई 
सो नहुोस जो िबमारी छन, तर ितनीह को िबमार तपाईको भ दा अझै कित बादी छ भनी| तपाई आफैलाई गिरब र आ नो 
अव था सधुानर् सकेका  हुन ुहु न भने, हज़ारौ मािनसह लाई सो नहुोस जो तपाई भ दा पिन गिरब छ र उ कने बाटो छैन| 
यिद तपाईले ठूलो िचत्रलाई हेनर् सक्न ुभएको छैन भने परमे ारलाई तपाईको आखँा खोली िदनु भनी सो नहुोस | आ नो 
समा याको बारेमा सो न ुछो नहुोस र बो  अ को सम यामा यान गन ब नहुोस | जब तपाई एक कदम पछािड गोएर ठूलो 
िचत्रलाई  हेनुर् हुनेछ तब तपाई आ म दया देिख मकु्त हुन ु हुनेछ  र आ नो जीवनमा आन द अनभुव गनुर् हुनेछ | 

मूखर् फे्रडले आ नो िव तािरत पिरवारको 
त वीर याउदछ| उ आफूमा मात्र ैमा किद्रत 
हुदछ  र आ नो कपाल , लगुा , उचाइ , 
आिद बारे गुनासो ग र्छ| बिुद्धमानी िवलीले 
उ यित मायाल ुर ठूलो  पिरवारले घेिरएको  
घरमा हुिकर् न पाएकोमा कित भाग्यशाली हुन 
भनी भ दछ|

"यस घरी केही समयको िनि त साना साना 
सम याह  सामान गदछ । तर ती सम याह बाट 
हामीले अन त मिहमा पाउने सहायता पाइरेहकाछ  
यो अन त मिहमा सम याह  भ दा धेरै महान 
छ। यसलेै हामीले देख्न ेनसिकने कुराह  हामी 
सो छ  तर जे देख्छ  ती िवषयमा होइन। प्र यक्ष 
देिखने कुराह  क्षिणक हु छन ्अिन हामीले देख्न 
नसिकने कुराह  चाँिह सँधकैो लािग हुनेछ।" 
२ कोिर थी ४:१७-१८

पद याद गनखेल
ट्रॉ िरले

प्र येक नािनको लािग िपउने ट्रॉह  आधा गरेर काटनहुोस ्(लगभग 4 " टुक्रा)| (चौडा ट्रॉ अझ 
राम्रो हुनेछ)| प्र येक टोलीका लािग एक पध बनाएर, , कागज को एक अलग टुक्रा मा पधको 

प्र येक श द लेखु्नहोस।्कक्षालाई टोलीह मा िवभाजन गनुर्होस|् हरेक टोलीको िनि त टेबलमा ती 
श द राखी िदनुहोस|  रीले रेसमा झै, प्र येक टोलीका एक सद यले आ नो ट्रॉ द्वारा यो 

श द िट नेछ, र टेबलको अक  तफर्  टोली भएको बोकेर जानेछ| पिहले भेला पन र पध 
भ ने टोलीले खेल िज छे|
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घेरा िभत्र
कुन ैशरण बेघरको, अथवा गिरबलाई खवुाउने सेवाकाईमा 
सहायता गर| नभए अ पतालमा िबमारीलाई भे न जाउ| 
ितम्रो आखँाह  ले ठूलो िचत्र देख्न सकून भनी प्राथना 
गर, र आफैबाट यी आखँा ह न सकून भनी परमे ारलाई 
म त माँग|

वहस
िणक

सम ाह
ा  गनह

अन
मिहमा
प ा झुकन
अ
अ थायी
आ ा
िननवे
योना
िकरा
दया 

ेल

१. ठूलो िचत्र के हो? हाम्रो जीवन सास ज तो मात्र हो, हामी यस धतीर्मा  धेरै 
छोटो अविधको िनि त मात्र रहनेछौ| चाड ैहामी मारेर िक त वगर् िक त नकर्  
जानेछौ| पिृथवीमा जीवन होइन तर अन तकाल मह वपणूर् हो| 
२. आफैलाई दया देखौने मा छेह ले के गछर्न? 
ितनीह ले गुनासो गछर्न, सब ैसम याह को बारेमा कुरा गछर्न| आ नो िज मेवारी 
याग्छन| ितनीह ले आफै सँग अ लाई पिन तल झन प्रयास गछर्न|
३. िकन विरपिरका यित धेरै मा छे ह ले मलाई हािकम ग र्छ? यस सारा पृ वी 
अिधकार अ तगर्त हुन संरिचत छ,हाम्रो आमाबाबुले देिख काममा हाम्रो मािलकह  
िलएर ितमी मािथ मािलक हुनेछ| 
तर, जीवनमा धेरै प्रकारका मौसमह  छ, र तपाई केही िदन बाद मािलक  हुन 
सक्न ुहुनेछ!

पहेलीको उ रह

िकन उ मात्र 
भाग्यमानी, 

र म 
चािह यही 
खा डोमा 
फसी

रहेको छु?

प्र  अिन उ रह

अ े द े म अ बा
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मा ना प  र  मे  र म ठ
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बाइबलका कथा: येशलेू 10 कु रोिगह लाई िनकोपानुर् भयो
लकूा 17:11-19

हामीले यस मिहना हाम्रो खशुी लु ने धेरै पापह  हेय , तर  सबभै दा 
आक्रामक चोर चािह अकृतज्ञता हो| यो मनोविृ  चािह हामीले प्रा  गरेको 
कुरामा कृतज्ञता न देखाउन ुहो| यी कुराह  लगुा, खाना, हाम्रो पिरवारमा 
स ब धह  अथवा अवसरह  पिन हुन सक्छ| हामी केहीको पिन योग्य 
छैनौ|तर , हामी किहलेकाहीं हकदारह  झै यवहार गदर्छौ| हामीलाई कसलेै 
ऋण िदनपन, आदर िदन पन महससु, अथवा  हामी आनि दत जीवन ऋण 
िलइएको छन ्भ ने महससु हुन सक्छ| तर होइन| परमे रले किहले पिन 
जीवन सिजलो हुनेछ भ न ुभएन तर यसको ठीक िवपिरत भ न ुभयो!
आजको बाइबल कथामा, १० जना  यिक्तह  कु रोगले िबरामी िथए| 
एक िदन येश ुएउटा बिु त तफर्  गोइ रहनु भइरहेका िथए  तब यस १० 
कु रोगीह ले उहाँलाई िच याएर भने " येश,ू मािलक , हामी मािथ दया 
गनुर्होस"्! येशलेु उनीह लाई पजुरीह  कहा गोएर देखौन लगाए, र उनीह  
बाटोम ैिनको भए| एक जना चािह आएर येशकुो पाउमा आफैलाई फाले र  
उनलाई ध यबाद गरे|  
र येशलेु  यो रहल ९ जना िनको भएको यिक्तह लाई के भयो भनेर सो न ु
भयो|  िकन उनीह  येशलुाइ ध यबाद िदन फकनन? के तपाईलाई उनीह ले 
िनको हुने हकदार िथयो भ ने महससु गनुर्हु छ? के तपाईलाई लाग्छ िक 
वा तवमा उनीह ले येशलेु ितनीह लाई िनको पन ऋण िलइएको िथयो 
ज तो लाग्दछ? हुनसक्छ उनीह ले कु  रोगको पीडालाई चाड ैभलेुर, िछटै 
आ-आ नो नया जीवन िजउन थाले| तर , साँचो आन द तब मात्र आउदछ 

जब हामीले सच ैन ैकसकैो पिन हामी मािथ केही पिन ऋण छैन भ ने कुरा महससु गनछौ| परमे रले हामीलाई िनको पान, 
वा पसैा , वा ख्याित वा अवसर , वा स ब धह को योगदान छैन| हामीमा भएको हरेक अद्भतु कुरा एउटा उपहारहो, र हामी 
यसको िनि त ध यबादी ब न पछर् | कुनचािह कुरा ितमीले सध ैपाउन पछर् ज तो तपाईलाई लाग्छ? ितम्रो  हरेक िदनको 
भोजनको बारेमा| के तपाईले सध आ नो आमाले प्रदान गन आशा गनुर्हु छ? उनले  हरेक िदन तपाईको भोजन प्रदान गनर् 
सकेन भने के हुनेछ? के तपाईले एक्कै िछन पाएको भोजनको िनि त परमे र र आ नो  आमाको प्राथना गनर् सक्नहुु छ? 
जित धेरै असल कुराह  हामी हाम्रो जीवनमा खोजछौ उि  धेरै रीस अिन िततोपन हाम्रो जीवनमा हुनेछ|  तर, जब हामीमा 
भएको कुराह  लािग कृतज्ञ हुदछौ , उि अिधक आन द हामीले पाउनेछौ|

एउटा पोको परेको  उपहार तयैार गरेर 
राखु्नहोस|् बिुद्धमानी िवली र मखूर् फे्रड यो 
उपहार पाएर उ सािहत हुनेछ| उनीह ले 
परमे रले योग्यतामा, क्षमता , पिरवार, 
पे्रम , इ यादीमा िदनु भएको उपहारह  
कुरा ग र्छ|बिुद्धमानी िवली र मखूर् फे्रड ले 
अकृतज्ञता देिख ितर कार गनर् वरदानका 
िविभ न प्रितिक्रया देखाउन ुलगाउनहुोस| 

"उहाँको शहरमा ध यवादको गीत िलएर 
आऊ। उहाँको मि दरमा प्रशंसाको 
गीतह  िलएर आऊ। उहाँको प्रशंसा गर 
र उहाँको नाउँलाई ध यवाद चढाओ।"  
भजानसंग्रह १००: ४

पद याद गनखेल

एक जना वयंसेवक (वालंिटयर) चु नहुोस,् र उसलाई 
समहू  र प्रदशर्न गरीएको याद गन पध देिख अक  तफर्  फिकर् न 
लगाउनहुोस| जसले पध िसकाउनेछ उसले चपुचाप सँगले एउटा 

श द समहूलाई औलंाको इशाराले देखाउनेछ र यो पध प न लगाउनेछ,र जब यो 
िनयुक्त श द आउनेछ तब *ताली* बजाउनेछ र यो श द भ ने छैन| तब वालंिटयर आएर 

यो श द के हो भनी प ा लगाउनेछ|

कोहो? अनमुान गनुर्होस
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घेरा िभत्र
ितम्रो आमा बाबुलाई (अथवा कसलैाई) सध ैितमीलाई केही 
िदएकोमा ध यबाद देउ| केही य तो कुरा रोज जसको िबना 
ितमी केही समय यो िबना पिन रहन सक्ने छौ, यसो गनार्ले 
ितमीलाई यो कुरा याद गराउने छ िक यो िचज ितम्रोमा सध ै
भिर नहुन पिन सक्ला|

प ु
ढोका
ध बाद
चौक

शंसा
गुन नमा े
कृत

म ध यबादी छु िक मेरोमा यो 
िचिटक्क परेको ढुड़गा छ|

आ ा
लालच
आदर
खुशी
अच  मा ु
येशु
पिव

१. के कुराह  द्वारा हामी कृतज्ञता देखौन सक्छौ? हामी "ध यबाद", अथवा एउटा उपहार िदन सक्छौ, प्राथनामा 
परमे ारलाई ध यबाद िदन सक्छौ|
२. वगर्को बारेमा यित ठूलो कुरा के छ ?बाइबलले बताउदछ िक वगर् हामीले सोचेको भ दा पिन असल 
हुनेछ|अगािड जानहुोस ्र आ नो िवद्याथीर्सँग सब ैभ दा राम्रो कुराह को क पना गनुर्होस ्; िव ीय कुराह  देिख 
िलएर पिरवार मजा र पे्रम, सु दर यह  र िसद्ध तापमान । यसपिछ वगर्मा अझ राम्रो हुनेछ भ ने आ नो 
िवद्याथीर्लाई भ नहुोस| 
३. होम्रो जीवन यित खराब हँुदा कसरी हामी  ध यबादी ब न सक्छौ?  हामीलाई जीवनको खराब भागह मा यान 
केि द्रत गनर्, र राम्रो जीवनका भागह मा आखँा  ब द गनर् सिजलो छ| कृतज्ञ हुनकुो भाग आ नो जीवन मा हेन 
अ यास गरेर र असल कुराह  फेला पनुर् हो| के  तपाईं एउटा असल िमत्र, तपाईं को हेरिवचार गन आमा हुन ुहु छ, 
के तपाईले आजा खाना खान ुभयो, वा तपाईँले यो ह ा केही मजा गनुर् भयो?

पहेलीको उ रह

प्र  अिन उ रह

खु शु ध आ प ु

ढो पा न िव गु शं

का ठ बा न सा

र आ द र क न े

चौ ा अ च मा ु

क ये कृ त े च

आ ला ल च े ये शु

अ नु ह म गु न

ढो

का

ोो

का

ुुध

बा

चौ

क

ौौ

शं

सासासा

गु

न

न

ेकृ तृृ

ाा

ला ल च

रदआआ

खु शुु

अ च ुमाअ ुअ ु

ये शुुु

िव

प

(ठूला िवद्याथीर्ह को लािग)
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बाइबलका कथा: परमे रले एिलयालाई कागह  द्वारा खवुाउनु भयो
1 राजा17:1-6

यो मिहना हामी आ माको फल पमा शाि तको बारेमा िसक्नेछौ| 
एक प्रकारको शाि त चािह हाम्रो प्राण िभत्र मौन रहनुहो|यो सब ैहाम्रो 
आव यकताको हेरचाह गनर् परमे रमा भरोसा गनर्ले आउदछ| जब हामी के 
खानेछौ र क लगाउनेछौ भनेर सो न शु  गछ  तब हामी शाि त गुमाउदछौ| 
म ी पध ६ मा येशलेु हामीलाई हाम्रो जीवनलाइ िलएरिच ता नगर भ न ु
भएको छ, रआ नो आव यकताको िनि त वहामा भरोसा गर भ न ुहुदछ| 
उहाँले हामीलाइ आकाशको चरा भ दा हामी कि  मह वपणूर् छौ भनी भ न ु
भयो,तापिन ितनीह को आव यकताह  सब ैछ| येशलेु खेतह का फूलको 
अनु पता प्रयोग गनुर् भयो, जो सु दर प्रकारले ढािकएको छ, तापिन हामी  
ती फूलह  भ दा कि  मह वपणूर् छौ| परमे रले हामीलाई हाम्रो बारेमा 
िच ता नगर भनी भ न ुहुदछ| हामीले पिहले परमे रको खोजी गनुर् पछर् , र  
हाम्रो सब ैआव यकता साथ ैथिपनेछ। चाहनुहु छ।उहाँले हामीलाई उहाँ मािथ 
भरोसा गरेको चाहन ुहु छ| यो अद्भतु सिुन छ , तर यो गनर् धेरै गा ो हुन 
सक्छ| यस ै कारण येशलेु यही ख डमा भ न ुहु छ "ए अ प िव ासी हो"| 
िच ता गनर् छो न र आ नो आव यकताको िनि त परमे रमा भरोसा गनर् 
उहाँमा िव वास गनर् सक्षम हुन आव यक छ|हामी उहाँलाई भरोसा गय  भने 
हाम्रो मन र आ मा िभत्र परमे रको शाि त हुनेछ। आजको बाइबल कथामा, 
एिलयाले परमे ारलाई भरोसा गनर् धेरै िव वासको खाचो िथयो िकनभने 
परमे रले धेरै लामो समयको लािग एलीयालाई मो भिूममा पठाइ र उनलाई 
खान वा पीउनको िनि त िच ता  नगनर् भनी भने| परमे रले कागह लाई 
खाना याउन पठाइ, हरेक िबहान र साँझ रोटी र मास ुदवु ै याउन लगाए| 
उहाँ बाचे िकनभने चराह ले उहाँलाई खाना याइिदए|  उहाँले एउटा खोलाको 
पानी िपउने गरेका िथए। के तपाई क पना गनुर् सक्नहुु छ िक उहाँलाई 
कि  किठन भयो होला भनेर? उहाँले शायद िच ता गय  होला िक उनी यो 
उजाड थानमा कसरी ब नेछन भनेर|तपाई अिन मलाई पिन सधनै ैिच ता 
हुदछ| हामी पिन अगमवक्ता एलीया झै खानाको लािग िच ता गछ  होला| 
अक  तफर्  हामी लगुा, गािड भारा  र अ  आव यकताह को बारेमा िचि तत 

छौ होला| हाम्रो प्राणमा शाि त तब मात्र आउनेछ जब हामी हाम्रो सब ैआव यकताह को लािग परमे रमा पणूर् भरोसा गनछौ| 
यसरी, जब सम याह को उ प न हुनेछ तब हामीले िच ता गनुर् पदन| राम्रो समयमा र खराब समयमा परमे रले हाम्रो 
आव यकता लािग प्रदान गनुर् हुनेछ|

एउटा  छलर्ङग देिखने भाडोमा "भरोसा" र 
अक  भाडोमा "िच ता" लेखु्नहोस|्बिुद्धमानी 
िवलीले केही तले "भरोसा"को भाडोमा हा दै 
परमे रमा भएको उसको भरोसाको बारेमा  
वणर्न ग र्छ| मखूर् फे्रडले आ नो सारा 
िच ताह  यक्त गद "िच ता" भाडोमा पानी 
ख याउदछ| के हामी एउटै समयमा परमे रमा 
िच ता र भरोसा गनर् सक्छौ? ितनीह ले 
दइुटै भाडोलाई एक्कै भाडोमा ख याउनेछ|  
शु मा दईुटाको अिलकित िम ण हुनेछ तर 
पिछअलग हुनेछ। जब िच ता भिन नेछ , 
ितनीह ले भाडोमा थप रंग पानी ख याउनेछ| 
यो "िच ता" पानीले "भरोसा"को तलेलाई 
भाडोबाट न  िन केस म धके नेछ जब स म 
यो  पणूर् प्रकारले िच ताले भिर दैन,ज त ै
हाम्रो जीवनमा हु छ |

"ितमीह  अ  थोकभ दा परमे रको रा य 
र उहाँको धािमर्कताको िवषयमा इ छा गर। 
तब उहाँले ितमीह लाई ितमीह ले चाहेका 
यी ज म ैकुराह  िदनुहुनेछ..."
म ी ६: ३३

पद याद गनखेल

पध याद गन िटक टैक् टो खेल अित सिजलो र अिग्रम योजनाको ज री 
चािहँदैन| खे नका लािग,तपाईको िटक टैक् टो बोडर् बनाउन कक्षाको म य 

थानमा ३ पङ्िक्तह मा ३ कुसीर्ह  राखु्नहोस|् यिद तपाईले िटक टैक् टो 
बोडर्को लािग कुसीर् राखु्न भएन भने पेपर लेट अथवा कागज राख्न सक्न ु

हु छ| जब प्र येक टोलीका सद यले सही पध भ नेछ तब उसलाई बोडर्को कुन ै
थानमा ब न िकत उ न लगाउनहुोस. पिहलो टोली जसले िटक-टैक टो 

बनाउनेछ , उनीह ले िज छे|

िटक टैक् टो

1010
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घेरा िभत्र
ितमी संघ भएको केही िचज कस ैिसत बाड, यो िचज िबना 
ितमी रहनू पछर् भनी थाहा हुदा हुदै पिन देउ| पसैा लाग्ने 
िचजह  ज त ैखान, कपडा अथार्त गाडी भारा| परमे ारलाई 
ितम्रो खाचो परूा होस भिन प्राथना गर|

खो
पिहले
रा
पिव ता
कुराह
िदने
शा

िच ा
शु
मह पूण
मू
भरोसा
येशु
आ ा

म कसरी िवद्यालयमा असल 
गनर् सक्छु? मिु कलले म 
एउटा कलम समा ु सक्छु|

१. परमे रले गनर् नसक्ने केही कुरा छ? छैन| परमे र अि  शिक्तशाली हुन ुहु छ|
२. िकन परमे रले खराब कुरा हुन िदनु हु छ? हाम्रो आ याि मक िवकास को लािग वा अ लाई उनीह को सम या िलएर 
सहायता गनर्लाई (हामी यही कुरा सामना गरेको छैनौ भने हामीले सहायता गनर् सक्दैनौ)| जब पाप संसारमा आयो तब 
यसले सबलैाई प्रभािवत परे|  परमे रको सब ैइसाईह को विरपिर ठूलो पखार्ल बनाउनु हुने छैन| हामी यस संसारमा 
बा न पछर् , जसरी सब ैजना यस धतीर्मा बािच रहेका न, र अ लाई सहायता गनर् उपल ध हुनपुछर् |
३. परमे र देिख टाढा महससु गदार् के गनर् पछर्? जब हामीले परमे ारलाई न देख्दा र महससु गनर् न सक्दा हामीले उहाँ 
मािथ िव ास गनर् आव यक छ।तर, हाम्रो भावना ज त ैभए पिन परमे र यही हुन ुहु छ | उहाँले हामीलाई पे्रम गनुर् 
हु छ र हाम्रो वा ता गनुर् हु छ|

पहेलीको उ रह

प्र  अिन उ रह
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बाइबलका कथा: पत्रसु पानी मािथ िहँ छ
म ी14:22-33

जब हामी  इसाई ब दछौ तब हामीले हाम्रो जीवनह  परमे ारलाई िददछौ| 
हामी अब हामी आफैको मािलकह  हुन सक्दैनौ, तर परमे ारलाई हाम्रो दय 
र कायर्ह ले पालना गन प्रयास गदर्छौ|यसरी बाँ न सु दर तिरका हो ; तर , 
यो डरलाग्दो पिन हुन सक्छ।परमे रले हामीलाई हामीले जानेको कुराह  गनुर् 
लागौन ुहुदैन| उहाँले हामीलाई अस भव लाग्ने कुराह  गनुर् लगाउन ुहुदछ|
आजको बाइबल कथामा , येशकुो चेलाह   समु द्रमा एउटा डुङ्गामा छ| एउटा 
ठूलो आधँी उ यो, तर ितनीह ले भिूममा फकर जानलाई धेरै टाढा िथए । 
ितनीह  आ नो जीवनको लािग डराए| येश ुितनीह  कहा पिन मािथ िहडरे 
आए!
यो देखेर ितनीह  झन डराए , तर येशलेू साहस िलन र नडराउनु भ नभुयो| 
यो समयस म ितनीह ले डरलाई धेरै प ट सामना गरेको िथयो, तर अब अझै 
किठन भए रहेको िथयो| वा तवमा पत्रसुले येशलूाई पानी बािहर जान उहाँलाई 
सो छन ्! र येशलेू एक सरल जवाफ िदनु भयो " आउ"|  पत्रसु डुङ्गा देिख 
िनि कयो र पानी मािथ िह न लाग्यो! 
यो अद्भतु भाग हो, िकनभने पत्रसु एक सामा य मािनस िथए , तर उहाँ 
आफैले अस भव कुरा गिररहेको उनले भेटाए।
यो सब ैयेशहुको चेलाह  सँग संग हुन गइरहेको छ| हामी पिन मािथ शायद 

िह ने छैनौ होला, तर य तो समायह  हुनेछ जहा हामी आफैलाई अस भव कुराह  गरी रहेको भेटाउनेछौ|  यिद तपाईले 
स भव कुराह  मात्र गरेको भेटाउन ुभयो भने शायद तपाईले आ न ैशिक्तले गनुर् हुदैछ होला| तथािप, येशलेू हामीलाई काम 
र उहाँको शिक्तमा बसेको चाहनु हु छ| एउटा तिरका छ जस बाट तपाईले आ नो शिक्त होइन तर परमे रको शिक्त  चलाउन ु
हुदैछ भनी थाहा पाउनु हुनेछ, र यो हो  तपाईलाई अस भव लागेको कुरा गनुर्!  यो चािह पिन मािथ िहडकेो ज त ैहो| के 
तपाईको  पाठशालामा य ता छात्रह  छन, जसलाई परमे रको बारेमा भ न अस भव छ? के तपाईलेआ नो आमा बबुाको 
लािग गनर् चाहनु भएको केही य तो कुरा छ तर अब यो तपाईलाई अस भव लाग्दछ? यो के हो जो परमे रले तपाईलाई 
गनर्को िनि त तपाईको दयमा हाली रहनु भएको छ? येशलुा सो नहुोस िक यिद तपाई"उहाँ सँग पानीमा जान सक्न ुहु छ 
िक हुदैन"भनेर| यिद उहाँले  "आउ" भ नभुयो भने  अस भवमा िह न शु  गनुर्होस|् तपाईले तपाईको दैिनक जीवनमा उहाँले 
चम कारह  गरेको देखु्न हुनेछ|
यो सिजलो छैन| उनी पानी मािथ िह न लागे पिछ, पत्रसु छा हा   संग डराए र येशलुाइ हेनर् छोड ेर उनी डु न थाले| यो 
तपाई अिन म संग पिन हुन सक्छ| तरै पिन नडराउनुहोस, येशलेु पत्रसको हात पेक्ड्रनभूो र उहाँलाई डु न देिख बचाउनु भयो| 
तपाईको डरह लाई अलग रक्नहुोस ्र साहसी ब नहुोस| यो इसाई जीवन िजउने तिरका हो : "  पानी मा िह नु"|

बिुद्धमानी िवलीले पानीमा एउटा सानो 
िड पोजेबल कप तिैरनु िददछ| मखूर् फे्रडले 
ढंुगा प्रयोग गदर्छ जसले डर र िच ताको 
प्रितिनिध व गदर्छ र एक समयमा एउटा 
एउटा गरेर यो कप नडूबे स म कपमा 
हा दछ|

"येशलेू जवाफ िदनुभयो, ‘ितमीह ले भतू भगाउन 
सकेनौ, िकनभने ितमीह मा िव ास एकदम ै
क ती छ म ितमीह लाई साँचो भ दछु। यिद 
ितमीह को िव ास तोरीको दाना जत्रो हँुदो हो, त 
पवर्तलाई यहाँबाट हिटजा भनेर ितमीह ले यस 
डाडालाई आज्ञा िदन सक्ने िथयौ। ‘अिन यो 
सन िथयो। सब ैकुरा ितमीह को िनि त स भव 
िथयो।"  म ी १७: २०-२१

पद याद गनखेल एउटा रैप बनाउ

कुन ैसंगीत बीट अथवा एउटा बीट सजृना गनुर्होस,्र नानीह ले देख्न ेजगाहमा 
एउटा पध लेखेर राखु्नहोस|् अब नानीह लाई बीटमा  यो लेखेको पध द्वारा   

रैप बनाउन लगाउनहुोस| तपाईले एक समहूको पमा शु  गनुर् सक्न ु
हुनेछ, केवल केटाह , अथवा केवल केटीह , र अ यमा उनीह ले चाहे 

भने एक समयमा एक जाना गरेर आउन लगाउनहुोस| नानीह ले म जा गनछ|

1111

याद गनर् पन पद

पाठ नाटक

शाि तको िव द्ध डर11111111
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घेरा िभत्र
अस भब गनर् देिखने केही कुरा रोज, अिन ितम्रो डर छेउ देिख 
हटाइ देउ| यो कायर् गनर्लाई येशलुाइ मदत माँघ| यस प चात 
पाइला चालन शु  गर| (ितमीले शु  गनुर् न ैसफलता हो, यिद 
ितमी पत्रसुझै डुबेता पिन. यो कायर् चािह ितमीलाई अस भब 
लाग्ने कुरा रोजेर प्रयास गनुर् हो|)

पानी मािथ 
िह न कित 
चाखलाग्दो 
कुरो हो. म 
त पाउडी 
खे न पिन 
सिक्दन|

साँ ै
िव ास
सानो
जीिवत
पाहाड
केही होइन
अस व
ईसाईह
िदने
दुवै
सहमत नु
काय
परमे र
येशु

१. परमे रले तपाईलाई के अस भव कुरा यस ह ा गनर् लगाई रहनु 
भई रहेको छ? पाठबाट िभ न उद्धारण िलएर छलपल गनुर्होस,् र शायद ितनीह लाई परमे रले िदनु भएको स भव 
िज मेवारीह को बारेमा कुरा गनुर्होस|् तपाईंको आ न ैगवाही बा नुहोस|
२. मेरो आमाबाबुले अ याय गदार् के हु छ? जीवन अनिुचत छ, धेरै पटक हाम्रो घरमा  सािहत| उनीह ले हामीह लाई 
गलत कुरा गनर् लगाए पिन के हामीले हाम्रो आमा बाबुह लाई आदर गन बाटो हुनेछ? हाम्रो आमाबाबुले नदेखे तापिन, 
हामीले सब ैकुरा हेनर् परमे रको भरोसा गनर् सक्छ ।
३. के कुराह ले तपाईंलाई भयभीत बनाउँछ? धेरै कुराह को बारेमा कुरा गनुर्होस,् माकुरा देिख िलएर आमाबाबुको िपटाइ 
खान स म| तपाईको नानीह लाई भ नहुोस िक जे कुरा उनीह ले कक्षा बा नेछ  यो अ  जगहमा भिन ने छैन| 
ितनीह ले डर साझदेारी गनर् सकून ्भनेर ितनीह लाई सहज बनाउन प्रयास गनुर्होस।्प्र येक  डरको जवाफ िदने  कोिसस 
नगनुर्होस ्, तर सु नहुोस ्र उनीह लाई बा न िदनुहोस|
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बाइबलका कथा: अक  गाला फकार्ईदेओ
म ी 5:38-42

यो मिहना हामीले कसरी हाम्रो जीवनमा शाि त देख्न सक्छौ भ ने कुरा हेदार्, 
हामीले मतभेदको कुरालाई याग्न सक्दैनौ| जब मा छे झगडा र 
असहमत हु छ तब मतभेद हुदछ| नया िनयमका िगजार्मा झगडा िथयो, 
जसरी अिहले िव ा भिरका िगजार्ह मा मतभेद छ| तपैिन, परमे रले 
हामीलाई  एका अकार् संग शाि त कायम राख्न लगाउन ुहुदछ| यो गनर् अि  
किठन छ| हामी मानव भएकोले, हामी सध ै एका अकार् माझ  झगडा र 
मतभेद खडा गरी रहेका हु छौ| शायद यो हुदछ, िकनभने हामी सब ैको राय 
बिलयो हुदछ| हामीलाई थाहा छ िक परमे रले हामीबाट के चाहनु हु छ| हामी 
बार बार अ लाई याय गछ , र आ नो बाटो पाउन अ  संग झगडा गदर्छौ|  
तर, हाम्रो लडाई हाम्रो ख्री मा भएको दाज ुभई संग होइन तर सतैान अिन 
पाप संग हुन ुपछर् | आजको बाइबल कथामा , येशलेु हामीलाई कसरी  मतभेद 
याग्नु भनी िनदशन िदनु हुनेछ|  येशलेु  भ न ुहुदछ िक यिद कसलेै हाम्रो 
गालामा िहकार्ए , हामीले फकरअक  गालामा िहकार्उने  प्र ताव गनुर्पछर् | यसको 
मतलब हामीलाई िहकार्इ रहेकाह बाट हामी आफैलाई रक्षा गनुर् पदन, र हामी 
ितनीह  द्वारा को  भिव य अपराधको िच ता पिन गनर् पदन! आज हामी बािच 
रहेको जीवनको िवपिरतमा यो छ, हाम्रो इसाई िगजार्ह मा पिन| हामी सध ै
आफैलाई अ बाट रक्षा गदर्छौ, र यिद कसलेै हाम्रो गालामा िहकार्यो भने हामी 
यो कुरा हामी िनि त प र्छौ िक यसो किहले हुनेछैन भनेर| येशलेु हामीलाई 
िनदशन गनुर् हुदछ िक यिद कसलेै हामीलाई अदालतमा लान चाह छन 

भने हामीले उनीह लाई लजैाना िदउ| यसको साथ-सथ,ै पावलले पिन येशलेु झै स लाह िददछन| १ कोिर थी ३मा पावल 
पिरपक्वताको बारेमा कुरा गदर्छन| जब हामी ब चा इसाई हुदछौ, तब हामी पिरपक्क हुदैनौ| यस ख डमा , पावल भ छन िक 
हामी हाम्रो दाज ुभाइह  संग झगडा गनार्ले हामीलाई अपिरपक्व बनाई राख् छ| अ याय 6 मा पिछ, पावलले ख्रीि यनह लाई 
िववाद बसोबास गनर् सावर्जिनक मु ा आव यक भनी भ छन|् यो सबकैो लािग कित लाजमद  कुरा हुने िथयो! कसलेै हामीलाई 
गलत गदार् हामीले के गनर् पन हो? हामीले गलत कही गरेको छैनौ भने, तर कसलेै हामीलाई  याय र अ को अगािड  दोष 
लगाउँदै छ भने हामीले के गन?  पावलले हामीलाई उ र  िददछ िक बो  हामी केही सु ने छैनौ , १ कोिर थी ६:७-८ मा 
"एका अक को िव द्धमा मामला लाउन ुन ैितमीह को हार हो। ब  अ याय िकन नसहन?ु ब  िकन आफँ ठिगदैनौ? ितमी 
आफ ग ती गछ  अिन अ लाई ठग्छौ। अिन यो पिन आ न ैख्री को दा य-ूभाइह  माझ!" यिद हामी आि मकी  तवरमा 
पिरपक्व हुन , हाम्रो जीवनमा आ माको फल प्रदशर्न गनर् चाह छौ भने , हामी सब ैसंग शाि त बनाई रहनु पछर् | हामी आफै 
बीच याय, आलोचना र बहस गनर् छो न पछर् | जब हामीलाई गलत ठा ने छन , तब पावलले भने झै हामी गलत ठािननु 
पछर् | हामीलाई समथर्नको ज री छैन| अ ले , तपाईंलाई धोखा, िन दा , र प्रहार  गनर् िदनहुोस। जब हामीले यो परूा हुन 
िदनेछौ तब हामीमा शाि त हुनेछ|

मखूर् फे्रडले प्र येक समय झगडाल ुवा 
दखुी पान कुरा भ दा बिुद्धमानी िवलीले 
िवद्याथीर्ह लाई आ नो हातह  िछटो र 
किठन गरेर रगडना अगुवाई गदर्छन| 
हाम्रो हातह  द दा िन केको गमीर् चािह 
हाम्रो प्राणह  लाई भए झै हो| जब हाम्रो 
हातह  गोजी वा काखमा राख्दछौ  , तब 
यसले शाि त याउदछ|  बिुद्धमानी िवलीले  
बताउदछ िक  हामीले शाि त पाउनु हो भने 
एका अकार् प्रित द न ुहुदैन|

"सबसँैग शाि तिसत ब ने चे ा 
गर।" रोिम १२:१८

पद याद गनखेल
एउटा नानी एउटा पधको पिहलो वाक्यांश पकुाछर्न,् र यसपिछ अक  
नानीले िफतार्मा दो ो वाक्यांश भ नेछ, र यसरी चली रहनेछ|

यो जोडी वा एक टोलीमा  लाइनमा रहेर एका अकार्लाई सामना 
गरेर खे न सिक छ|

िपगं प ग

1212
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घेरा िभत्र
यो ह ा ितमी सँघ केही गलत हुन देउ (यो कुरोआफै 
हुनेसस भवत छ)| ितम्रो काम चािह यो िवषय िलएर केही 
नगन हो|

स व
िनभर
अ

चार
सबै जाना
रोमी
ढाँचा

ओहो, मलेै 
एसो भ न ु
हुने िथएन|

मतभेद
िगजा
किठन
िनदशन

ा ु
येशु
आ ा

१. के हामी सब ैसंग साथी ब न ज री छ?  हामीले सबलैाई पे्रम गनर्, उनीह  प्रित नम्र ब न र िमलनसार हुन ज री 
छ| तर , कसलेै कू्रर हुन रिहर ो भने, हामी उनको साथी ब न पदन|  हामी हाम्रो शत्रहु लाई पे्रम देखाउन पछर् , तर 
उनीह को िमत्र हुन पदन|
२. के इसाई अदालतमा जन सक्छ? यो तपाईंको मू यवगर् आधािरत पिरवतर्न हुनेछ, यसलेै जवाफ िदन अिघ आ नो 
पा टर संग जाँच गनुर्होस|् धेरै िगजार्ह  सांसािरक दिुनयाको सद यह  भएकोमा प्रवेश गदनन| यस ख डले यो कुरा 
देखाउदछ िक, जब इसाईह  अदालतमा झगडा गदर् न तब यो िगजार्को लािग लाजमद  हुदछ| 
३. के इसाईह  झगडामा पदर्छन? हो, दभुार्ग्यवस  सब ैसमय| जित धेरै पिरपक्क इसाई हामी ब दछौ, ततेी थोरै झगडा 
हामी गदर्छौ|

पहेलीको उ रह

प्र  अिन उ रह (ठूला िवद्याथीर्ह को लािग)
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बाइबलका कथा: येशलेू 5000 लाई खवुाउनुभो
लकुा 9:10-17

हाम्रो दयमा शाि त िवकास गन तिरकाह  म ये एउटा हो परमे रमा पणूर् 
भरोसा गनुर्|  यसको मतलब हामीले परमे रमा हाम्रो खाना, कपडा, िववाह, 
पिरवार, पाठशाला, पढ़ाई, अवसरह  र हाम्रो  स पणूर् जीवनले भरोसा गनुर् 
हो| यो संसारले हामीलाई के गनुर्पछर् भ नेको िव द्ध जादछ| संसारले हामीमा 
आ म-स मान र आफूमा िव त हुन ुपछर् भ दछ, जो साचो हो| तर,  
य तो समय आउदछ जब परमे रले हामी आफै मािथ होइन तर उहाँमा 
भरोसा गरेको चाहनु हु छ| जब हामी आफै मािथ भरोसा गछ  तब हामीले 
शाि त गूमाउन सक्छौ| केही समयमा य तो हुदछ िकनभने, हामीलाई  
प्रश त हुदैन| हामीलाई किहले पिन प्रश त हुनेछैन|
आजको बाइबल कथामा , चेलाह  ठूलो सम यामा पदर्छन| ितनीह  भोका 
मािनसह को ठूलो भीडमा आफूलाई भेटाउदछन|  ितनीह ले ती सबलैाई 
खाना खो नको िनि त  पठाउन खोजी रहेका िथए|  बाइबलले बताउदछ 
िक यहा लगभग ५००० पु षह   िथए, यस को मतलब याहा नानीह  र 
ीह  गरेर कमसेकम २०,००० मािनसह  हुन ुपछर् |  खाना िदनको िनि त 

यो अि  ठूलो भीड िथयो| 
जब चेलाह ले यो सम या येश ुकहा लगे तब येशलेु  ितनीह लाई भ न ु
भयो "उनीह लाई खानको िनि त केही देउ"|  फेिर पिन येशलेु चेलाह लाई 
अस भव कुरा गनर्का िनि त चनुौती िदनु हुदछ| तथािप, ितनीह को हातमा 
भएको पाच वटा रोटी र दईु वटा माछालाई ितनीह ले 
हेरी रहेका िथए | 
तपाई र मलेै पिन हाम्रो हातमा भएको कुरालाई 

िदन सक्छौ| हामी आ नो कौशल, प्रितभा , ज्ञान वा पसैाको यव थापनलाई हेनर् सक्छौ| हामीले 
हाम्रो प्रितभाह  द्वारा  कसरी गनर् सक्छौ भनी  हेनर् सक्छौ| परमे रले हामीलाई उहाँले के प्रदान गनुर् 
सक्न ुहु छ भनी िव वास गरेको चाहनु हु छ| य तो समायह  पिन छ जहा परमे रले हम्रो कौशल 
ज तोसकैु भए   तापिन अच भको काम गनर् चाहनु हु छ|  परमे रले  आ नो शिक्त देखाउन, 
कमजोरह लाई पिन चलाउन हु छ| जब हामी आफैमा होइन तर परमे रमा भरोसा गनछौ तब हाम्रो 
दयमा शाि त हुनेछ| हामीले सब ैकुरा बु न पदन, िकनभने परमे रले बु नु हु छ|

तपाईकोमा जे छ यो प्रदान गनुर्होस ्
र परमे ारलाई चम कार गनुर् िदनुहोस|  
बिुद्धमानी िवली र मखूर् फे्रड यसलाई कागज 
को टुक्राको मा यमले देखाउने छ जहा 
यस मािथ चढन अस भव हुनेछ| तर , 
कागजलाई िविश  तिरकामा क यो भने, 
एउटा ठूलो गोलाकार जो च न ुसिजलो 
हुनेछ| (कागाज़ प्रयोगको लािग तल यातने 
रेखा हेनुर्होस)्|

"तर प्रभलेू मलाई भने “मेरो अनगु्रह 
न ैितम्रो लािग प्रश त छ। दवुर्लतामा 
न ैमेरो शिक्त िसद्ध हु छ।” यसलेै म 
आ नो दबुर्लातको गवर् खशुीिसत गछुर्। 
तब ख्री को शिक्त ममािथ रहनेछ।"
२ कोिर थी १२:९

कागज प्रयोग
रातो रेखामा यातनुहोस ्

पद याद गनखेल

भइुमा हॉप कॉच ढाँचा बनाउन माि कंग टेप प्रयोग गनुर्होस|् कागजह मा पधह  
लेख्नुहोस ्र हॉप कॉचको वगार्कारको मािथ टाली िदनुहोस (टेपलाई कागजको विर 
पिर टा नहुोस तािक नानीह  यसमा नअ झोस)| नानीह लाई हॉप कॉचको 
हरेक पक्षमा खडा हुनलगाउनहुोस तािक उनीह ले पालपैालो उ दा यो 

श दह लाई देख्न सकून| नानीह ले प्र येक वगार्कारमा उ दा, उनीह ले 
पध भ नेछन|

हॉप कॉच
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घेरा िभत्र
ितमी कमजोर भएको क्षेत्रमा सेवा गन मौका परमे ारलाई 
माघ, ितम्रो िगजार्को यस छेत्रमा कामगनर्लाई हात बडाउ| 
यिद ितमी चपु छौ भने, यादा बोली देउ, यिद ितमी यादा 
बो दैछौ भने चपुो लािग देउ|

अनु ह
स

श
पूण
कमजोरी
आपनै शंसा गनु

म उ म छु, मलाई 
लाग्छ िक यो म आफै 
स भा न सक्छु|

घम  गनु
पावल

ी
शा
मौका
येशु

१. के तपाईले चाम कार देख्नु भएको छ? केही समय नानीह लाई ठूलो या सानो, िविभ न प्रकारको चम करह को बारेमा 
छलपल गन अनमुित िदनुहोस|  तपाईको यिक्तगत गवाही छ भने ब नुहोस| यो चम कार अवसर हुनसक्छ, कसलेै खलेुर 
बो न सक्छ, कसलेै चंगाइ, यवहारमा पिरवतर्न वा परमे रबाट संरक्षण पाउन सक्छन|
२. परमे र कसरी जतातत ैहुन सक्छ? परमे र हामी ज त ैप्रितबि धत हुन ुहुदैन; उहाँ सब ैजा न ुहुने र सब ै- वतर्मान 
हुन ुहु छ|  यसको मतलब हामी उहाँबाट कत ै लकु्न सक्दैनौ| उहाँले सब ैदेख्नु हु छ|
३. तपाईकोमा भएको कुन प्रितभाले परमे रको सेवा गनर् सक्न ुहुनेछ?  नानीह लाई उनीह को िविभ न प्रितभा र 
क्षमताह को बारेमा छलपल गन समय िदनुहोस|  अ ले बाडकेोकुरा सनेुर कसलैाई हा न निदनुहोस| प्र येक नानीलाई 
प्रो साहन गन प्रयास गनुर्होस|्

पहेलीको उ रह

प्र  अिन उ रह

आ पा व ल क अ नु  ह क ह ये शु

आ प नै शं सा ग नु घ म ग नु

श पू ण स े ी शा आ जो फी ड मौ

या द म धा िम क री पा का

अ नु  हहह
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(ठूला िवद्याथीर्ह को लािग)
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