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आन द िमलान

प्रिशक्षक

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)|

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।" 

याद गनर् पन पद: १ कोिर थी ३:३



1

"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|



2

िमलान  7

िमलान  8

िमलान  9

घेरा िभत्र

हषर्को िव द्ध लोभ
बाइबलका कथा:  धनी जवान मािनस
म ी 19:16-30
याद गनर् पन पद: लकुा १२:१५

"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।” 

ि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|

घेरा िभत्र

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

याद गनर् पन पद: २ कोिर थी ४:१७-१८

"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।" 

कुन ैबेघार शरण, 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|

घेरा िभत्र

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

याद गनर् पन पद: भजानसंग्रह १००: ४
"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

ि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|
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