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इतराांच ेकौतकु करण!े 
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हे खपू सोपे आह!े 

7 मिमनटाांसाठी कुटुांिला एकमित करा: 
 

 

 

 

सफिय व्हा 
4 मिमनटे 

 

मवश्ाांती आमण चचाा  3 
मिमनटे   

फिवस 1 सांगीताकडे जा 
ित्तय 7:1-5 वाचा 
आमण चचाा करा 

फिवस 2 कॅनला लाथ िारा  
ित्तय 7:1-5 वाचा 
आमण चचाा करा 

फिवस 3 
आम्ही एकि उभे 

राहतो 
ित्तय 7:1-5 वाचा 
आमण चचाा करा 

आपण स्वतः आमण इतराांिद्दल कसा मवचार करतो ह्याच्या 
म्हत्वािद्दल येशू लोकसािुिायाशी िोलत आहे. 

हे पमवि शास्त्रािध्ये ित्तय 7:1-5 िध्ये सापडते.  

हे सोप ेआहे! कोणतीही मवशेष उपकरणे नाहीत. फक्त िजा 
आमण िुक्त िनाची भावना! 

 

पुमस्तकाच्या शेवटी अमिक िामहती. कृपया अटी व शती 
वाचा.   

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MAT.7.1-5.NIV
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फिवस 1 

सफिय व्हा 

सांगीताकडे जा 
काही आवडते सांगीत वाजवा. सांगीत सांपेपयंत या हालचाली पुन्हा करा: 
• 10 वेळा जागेवर िावणे 

• 5 स्वाट्स 

• 10 वेळा जागेवर िावणे 

• डोक्यावर हात टाळीसह 5 स्वाट्स 

https://youtu.be/ATHqkVnm8nE 

मवश्ाांती आमण चचाा 

इतराांच ेिोष काढू नका 
• आपल्या डोळ्यात काहीतरी गेले ककां वा अडकले होते अशा 

वेळेिद्दल िोला. आपल्याला कसे वाटले? आपण ते स्वतः पाहू 
शकला का? 

ित्तय 7:1-5 वाचा.  

एखाद्याच्या डोळ्यािध्ये असलेले िुसळ पाहणे फार िजेशीर वाटते. 
ह्याच्यािुळे पाहणे फार कठीण होऊ शकते! हे आव्हानात्िक शब्ि 
आहेत. सांिेश काय आहे यािद्दल एकि चचाा करा. आपल्या सवा 
कल्पना सािामयक करा. 

िेवाशी गप्पा िारा: प्रत्येकासाठी एक डहाळी शोिा. प्रत्येकजण 
एका व्यक्तीचा मवचार करा ज्याच्या िद्दल लोक चुकीचा िोष 
काढतात ककां वा न्याय करतात. त्याांचा न्याय करण्याऐवजी ककां वा 
त्याांचा िोष काढण्याऐवजी त्याांना चाांगल्या प्रकारे ओळखण्यास 
िेवाला आपली िित कारण्यास साांगा. आपल्याला प्राथाना 
करण्याची आठवण राहावी यासाठी आपल्या टेिलावर एका 
कुां डीत डहाळ्या ठेवा. 

https://youtu.be/ATHqkVnm8nE
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MAT.7.1-5.NIV
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फिवस 2 

सफिय व्हा 

कॅनला लाथ िारा 
जमिनीवर एक वतुाळ िनवा आमण िध्यभागी ररकािी कॅन ठेवा. एक 
व्यक्ती कॅनचे रक्षण करतो तर प्रत्येकजण त्यास वतुाळािाहेर 
काढण्याचा प्रयत्न करतो. रक्षण करणाऱ्याचे लक्ष मवचमलत 
करण्यासाठी खेळाडू एकि काि करू शकतात. आपण टॅग न होता 
कॅनला लाथ िारल्यास, आपण ती फेरी जजांकाल.  

https://youtu.be/zBmKgqmwW88 

मवश्ाांती आमण चचाा   

प्रथि स्वत: ची तपासणी करा 
• अशा वेळेिद्दल िोला जेव्हा आपल्यला असे वाटले की इतराांनी 

आपल्यािद्दल चुकीचा न्याय केला. 

ित्तय 7:1-5 वाचा.  

िुसळ आमण कुसळ ह्या अशा लहान िोठ्या गोष्टी आहेत ज्या 
आपल्याला स्पष्टपणे पाहण्यापासून थाांिमवतात आमण म्हणून आपण 
स्वतःला आमण इतराांना नुकसान पोहचमवतो 

• आपल्या िेश, सिुिाय आमण कुटुांिातील हानी 
पोहोचमवणार् या काही लहान िोठ्या गोष्टींिद्दल एकि 
िोला. 

िेवाशी गप्पा िारा: प्रत्येकजण आपल्या सांभाषणातून प्राथाना 
करण्यासाठी एक िोठी ककां वा छोटी गोष्ट मनवडा. एका व्यक्तीला हे 
म्हणून प्राथानेची सुरुवात कारण्यास साांगा “िेव असे करण्यास 
आम्हाला िित कर …” आमण कुटुांिातील प्रत्येक सिस्य पुढील 
जागेत त्याांचा शब्ि िोलू शकेल. आिेन सह सिाप्त करा. 

https://youtu.be/zBmKgqmwW88
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MAT.7.1-5.NIV
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फिवस 3 

सफिय व्हा 

आम्ही एकि उभ ेराहतो 
जमिनीवर जोडीिारासोित एकिेकाांना पाठ टेकवून िसा. आपले हात 
एकि जोडा. आता आपली पाठ टेकली असताांना आमण हात जुडले 
असताांना उभे रहाण्याचा प्रयत्न करा. एकिेकाांना ढकलणे िित करेल.  

https://youtu.be/Z4y-mt2nFY8 

 मवश्ाांती आमण चचाा  

इतराांना िित करा 
• चष्िा असलेल्या एखाद्यास मवचारा की जेव्हा त्याांनी पमहल्याांिा 

चष्िा लावला आमण त्याांना स्पष्टपणे फिसले तेव्हा त्याांना कसे 
वाटले. 

ित्तय 7:1-5 वाचा.  

आपण इतराांना ििलण्यास िित करावी अशी िेवाची इच्छा आहे. 
आम्ही हे करण्याचा एक उत्ति िागा म्हणजे उिाहरणाद्वारे जगणे आहे. 
आपण उिार असले पामहजे, लोभी नाही आमण करुणा िाखमवली 
पामहजे, राग नाही. 

• एक कुटुांि म्हणून, आपण उिाहरणाद्वारे जगू शकता अशा 
िागांचा मवचार करा. या आठवड्यात करण्यासाठी एक 
व्यावहाररक कृती मनवडा. 

िेवाशी गप्पा िारा: आपल्या कृती िद्दल एक छोटी प्राथाना मलहा 
ककां वा मचि काढा. हे घडमवण्यासाठी िेवाकडे िित िागा. 
आपल्याला वारांवार प्राथाना करण्याची आठवण करुन िेण्यासाठी 
आपली प्राथाना जभांतीवर लावा. 

https://youtu.be/Z4y-mt2nFY8
https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MAT.7.1-5.NIV
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आठवड्याच ेशब्ि 

ित्तय 7:1-5 येथे आपल्याला हे शब्ि मवनािूल्य ऑनलाइन 
िायिलिध्ये सापडतील.  

पमवि शास्त्रातील उतारा – ित्तय 7:1-5  

“तुिचे िोष काढण्यात येऊ नयेत म्हणून तुम्ही 
कोणाचे िोष काढू नका. कारण ज्या प्रकारे तुम्ही 
िोष काढाल त्या प्रकारेच तुिचे िोष काढण्यात 
येतील आमण ज्या िापान ेतुम्ही िापून द्याल 
त्याच िापाने तुम्हाला िापून िेण्यात येईल. त ू
आपल्या डोळ्यातले िुसळ ध्यानात न आमणता 
आपल्या भावाच्या डोळ्यातले कुसळ का 
पाहतोस?  अथवा तुझ्या डोळ्यातले कुसळ िला 
काढू िे असे त ूआपल्या भावाला कसे म्हणशील? 
पाहा, तझु्या डोळ्यात तर िुसळ आह.े अरे 
ढोंग्या, पमहल्याने आपल्या डोळ्यातल ेिुसळ 
काढून टाक म्हणून आपल्या भावाच्या डोळ्यातल े
कुसळ काढण्यास तुला स्पष्ट फिसेल.” 

  

https://www.bible.com/en-GB/bible/111/MAT.7.1-5.NIV
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आरोग्य टीप  
िररोज पुरेशी झोप घ्या.  

ििुिेह आमण हृियमवकार यासारख्या गांभीर 
आरोग्याचा िास होण्याचा िोका किी करण्यास हे 

िित करू शकते. 
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अमिक िामहती 

आम्ही आशा करतो की आपण फॅमिली.फफट जलिचा आनांि 
घेतला असेल.  जगभरातील स्वयांसेवकाांनी हे एकि केले आहे. हे 
मवनािुल्य आहे! 

आपल्याला https://family.fit सांकेतस्थळावर सांपूणा 
फॅमिली.फफट सिे आढळतील.https://family.fit/  इतराांसह 
सािामयक करा. 

फॅमिली.फफट यूट्यूि® चॅनेलवर मव्हमडओ मिळवा  

आम्हाला सोशल िीमडयावर येथे शोिा: 

 

जर आपण हे आपल्या भाषेत अनुवाफित 
केले असेल तर कृपया ते  
info@family.fit  वर ईिेल करा जेणे 
करून ते इतराांसह सािामयक केले जाऊ 
शकते. 

िन्यवाि. 

फॅमिली.फफटटीि 

मनयि आमण अटी 

या स्त्रोताचा वापर करण्यापवूी िहत्त्वपणूा करार 

या स्त्रोताचा वापर करून आपण आिच्या वेिसाइटवरील तपशीलवार 
आिच्या अटी आमण शती  https://family.fit/terms-and-conditions ला 
सहिती िेता. हे आपल्याद्वारे आपल्यासह व्यायाि करणाऱ्या सवांद्वारे या 
स्त्रोताचा वापर मनयांमित करतात. कृपया आपण आमण आपल्यासह व्यायाि 
करणारे सवांनी या अटी आमण शती पूणापणे स्वीकारल्या आहेत याची खािी 
करा. आपण या अटी आमण शती ककांवा या अटी व शतींच्या कोणत्याही 
भागाशी सहित नसल्यास आपण हे स्त्रोत वापरु नये. 

जामहरात मव्हमडओ 

https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://family.fit/
https://www.youtube.com/channel/UCv4dN6VavUWSVqb_WdoMzpw
mailto:info@family.fit
https://family.fit/terms-and-conditions
https://www.facebook.com/familyfitnessfaithfun/
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://www.instagram.com/familyfitnessfaithfun/
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://twitter.com/familyfitff
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
https://youtu.be/B6MTWgqEPoo
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