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िमलान  10

प्रिशक्षक

शाि तको िव द्ध िच ता
बाइबलका कथा: परमे रले एिलयालाई कागह  द्वारा खवुाउनु भयो
1 राजा 17:1-6

याद गनर् पन पद: म ी ६:३३

घेरा िभत्र

"ि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..." 

ि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|
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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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घेरा िभत्र

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

याद गनर् पन पद: म ी १७: २०-२१

" 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।"  

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|)

घेरा िभत्र

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

याद गनर् पन पद: रोिम १२:१८
"सबसँैग शाि तिसत 
ब ने चे ा गर।" 

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

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

याद गनर् पन पद: २ कोिर थी १२:९

घेरा िभत्र

"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।"

ि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|
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