
मखु्य 
प्रिशक्षक

िवजेता ब नमा 
तपाईको 

नानीह लाई 

तािलम िदन
दखु्नछे|

समय लाग्नेछ|  
इ छाशक्तीको 
आव यक्त 
हुनेछ|   बिलदनको आव यक हुनेछ| 

"खेलमा भाग िलने सबलेै कठोर अनशुासनको पालना गनुर् पछर्। 
परु कार िजतुँ भनेर न ैितनीह  यसो गछर्न।् ितनीह  न  
भएर जाने मकुुट पाउनलाई यसो गदर्छन, तर हामीले पाएको 
परु कार सदा काललाई हँुदछ।" १ कोिर थी ९:२५

तब यो मू यको  हुनेछ। 

तपाईंले आफैलाई अिधकतम  धक्का तपाईंले आफैलाई अिधकतम  धक्का 
िदने आव यक हुनेछ| िदने आव यक हुनेछ| 

यहा परीक्षा हुनेछ| 

तर म तपाईलाई यो  प्रितज्ञा िददछु, जब तपाईं 
आ नो ल य पगु्नु हुनेछ,
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िप्रय िशक्षकह ,
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 पन 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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प्रिशक्षकह

2

सानो झु ड

भतीर्

प्रिशक्षकह को िज मेवारी

ह ाको कायर्भार गनर् मदतको  लािग तपाईको कक्षालाई सानो सानो झु डमा छूटाऊनहुोस|् प्राय सनड े कूल कायर्क्र-
मह  ि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| 

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 भी 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|्

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| तपाईका  प्रिशक्षकह ले मिहनामा एक प ट तपाईको सनड े कूलमा उपि तथ हुन सक्ने 
छन, र अ  बािक ह ाह  अ  ठूलह 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 
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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 ्

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)|

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 िदनुहोस

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? 

3
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प्रम
को

44

प्र येक प्रिशक्षणले [ पे्रमले] को फल को लािग ५ ह ास म ६ नानीह लाई हेनछ| यहा सब ैरेकॉडर् गनुर्होस|्

प्रिशक्षक

प्रिशक्षक प्रिशक्षक

प्रिशक्षक प्रिशक्षक

प्रिशक्षक प्रिशक्षक

प्रिशक्षक प्रिशक्षक

प्रिशक्षक
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िवजेताह

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|

1
प्रम

को
पे्रमको िव द्ध वाथर्
बाइबलका कथा: येश ुकू्रसमा मनुर्भो
म ी 27:27-56

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

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

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

याद गनर् पनपद
"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 यूहान्ना ३:१६

याद गनर् पनपद

याद गनर् पनपद

याद गनर् पनपद

“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

“ि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

"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

 "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

गहृ कायर्भार (घेरा िभत्र)

याद गनर् पनपद

िवजेताहिवजेताह
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उपि थत इनाम काडर्
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|

गहृ कायर्भार 

6

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|

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|

ि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

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|

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|

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

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

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

याद गनर् पनपद

याद गनर् पनपद

"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

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

" 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

"ि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

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

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

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

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

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

याद गनर् पनपद

याद गनर् पनपद

याद गनर् पनपद

याद गनर् पनपद

याद गनर् पनपद

" 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

"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

"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

"ि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
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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)|

ि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|

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|

ि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|

ि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|

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|)

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

ि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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Head Coach Champions 
Nepali www.ChildrenAreImportant.com

info@childrenareimportant.com
We are located in Mexico.
DK Editorial Pro-Visión A.C.

परमे रले अक  पु तालाई 

पिरवतर्न पिरवतर्न गनर् तपाईलाई प्रयोग 
भए रहेको छ|
गरी रहनु 


