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ल�य  
जीवन प�रवत�न गन� सहयोगीह�को ल�यचािहँ शीष�कले सझुाएज�तै परमे� वरले िदनुभएको 
अभी�ाय आि�मक सहयोगीह��ारा ह�ने �पा�तरण हो । सामा�य �पमा उपयोगी कुराह�सँग धरैे 
मािनसह� प�रिचत छन्, तर जीवन प�रवत�नको नितजा थोरै मा� ह��छ । दईु वटा प�ुतकको �पमा 
��तुत ग�रएको यी पाठह�ल ेआि�मक मे�टर गन� कुराको मम� र कलाको चचा� गछ� र तपाईलंाई 
अझै �ी�को �व�पतफ�  लैजान तयार पान�छ ।  
 

मम� र कला 

यो पाठलाई दईु भागमा ��तुत ग�र�छः 
 

पिहलो पु�तक: आि�मक मे�टर गन� कामको मम� 
 

यी चार वटा पाठह�ले तपाईलंे आि�मक सहयोगीह� िनमा�ण गदा� स�बोधन गनु�पन� केही मािम�क 
िवषयह� ��ततु गछ�न ्। ितनीह�ले चार वटा �� नह�को जवाफ िद�छन्: 

१. मैले जीवन प�रवत�न गन� मे�टर गन� स�ब�धलाई अवल�बन गदा� मेरा के-क�ता 
िवक�पह� छन्? 
२. आि�मक िम� (सहोयोगी)को �पमा कसकहाँ जाने भनी मलैे कसरी जा�ने? 
३. मैले परमे� वरले िदनभुएका यी आि�मक सहयोगीह� (िम�ह�)कहाँ जाँदा मेरा 
ल�यह� के-के ह�नपुछ�? 
४. मेरो आि�मक सहयोगीह� (िम�ता)मा म कितको संवेदनशील ह�नपुछ�? 

 

दो�ो पु�तकः आि�मक �पमा मे�टर गन� कौशलता 
पिव� आ�माल ेतपाईलंे लगानी गनु�पन� मािनसह�सँग भलेा गराउनहु�दँा तपाईलंाई आव� यक पन� 
केही साम�ीह� दो�ो प�ुतकका यी पाँच वटा पाठह�ले �दान गन�छन् । यी पाँच वटा पाठह�ल े
सीपह�बारे चचा� गछ�न्: 
 १. �ाथ�ना गन� 
 २. �� न गन� 
 ३. स�ुन े
 ४. उ�साह िदन े
 ५. �तत�� गन� 
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शैि�क खाका 
तथािप जितसकैु रा�री िनमा�ण ग�रएको पाठ �वयम ्ले तपाईलंाई �पा�तरण गन�छैन । �यो 
परमे� वरको वचन�ारा ह�ने पिव� आ�माको काम हो । य�िप, बीएसएलका यी पाठह�ले 
तपाईहं�लाई साचो�पमा जीवन प�रवत�नको िदशा तफ�  लैजाने छ । यो पाठ बाइबलीय, 
िच�तनशील र सब�धा�मक छ । 

बाइबलीय 
परमे� वरको वचन �ाथिमक प�रवत�न-अिभकता�ह� म�ये एक हो भनी भजनसं�ह १९:७-८ ले 
हामीलाई याद िदलाउँछ । 

"परम�भकुो � यव� था िस� छ, �ाणलाई पनुज�िवत गराउने ।  
परम�भकुा कानूनह� िव� वसनीय छन् , िनब�धलाई बिु�मान्  तु� याउने । 
परम�भकुा िनयमह� ठीक छन् , �दयलाई आन� द गराउन े।  
परम�भकुा आ�ाह� उ� � वल छन् , आँखालाई �काश िदन े।" 

हामीमा ताजापन, बुि�, आन�द वा �काश आव�यक पछ� वा पद�न, धम�शा� �मा हामीलाई 
प�रवत�न गन� शि� छ । 
हरेक पाठको चरण दईुमा तपाईहं�ले बाइबलीय ख�डह� अ�ययन गनु�ह�नेछ र चरण ४ मा �यस 
बारे छलफल गनु�ह�नेछ । धम�शा� �का प�ृह�मा �काशझै ँ च�कन हामी परमे� वरको आ�माको 
िनभ�ताको मन िलएर यो अ�ययन र छलफलमा आउनुपछ� । 
 

िच�तनशील 
यस प�ुतकका हरेक पाठह�मा चार-चार वटा ख�डह� छन्: 
 

चरण १: तयारी गनु�  
तपाईलंे यहाँ म�ुय �� नह�म�य े केही प�ा लगाउनुह�नेछ । िवषयह�लाई प�रिचत गराउन े
घटनाबारे अ�ययन गनु�ह�नेछ ।  
 

चरण २: अ�ययन गनु� 
 हरेक प�ट �यहाँ पढ्नलाई धम�शा� �को एउटा ख�ड ह��छ र बाइबल अ�ययनको िनि�त तीन वटा 
साधारण प�ितह� ह��छनः 
अवलोकन- तपाईलंे म�ुय श�दह� र श�द समहू (वा�यांशह�) हेनु�ह�नेछ, 
�या�या- तपाईलंे ख�ड वा ख�डह�का अथ� के हो सो ब�ुने �य�न गनु�ह�नेछ, 
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�योग- जहाँ तपाईलंे यी धम�शा� �ह� तपाईकंो प�रि�थितमा लाग ुह�ने उपायह� खो�नुह�नेछ । 
चरण ३: पढ्नु 
हरेक अ�यायको िश�ण ख�ड ह��छ । यी पाठह� रो�या�ड फोर�यानले आि�मक मे�टर र जीवन 
�पा�तरणको िनि�त पार�प�रक मे�टरको लेखकको �पमा धेरै वष�मा िसकेका कुराह� ह�न् । 
तपाईलंे यो अ�ययनसँग ै �यि� वा समहूको िनि�त आि�मक सहयोगी कसरी ब�ने भनरे िस�नु 
ह�नेछ �यसपिछ अ�यास गन� ल�यसिहत ती पाठह�लाई िच�तनशील �पमा पढ्नुहोस ्। 
 

नोटः चरण १-३लाई सहभागीह�ल े उनीह�को आ�न ै समयमा परूा गनु�पन�छ । यिद तपाईलंे 
सा� तािहक �पमा भेट्न े िनण�य गनु�भएको छ भने यी चरणह�लाई उनीह� समहू वा छलफलमा 
आउन अिघ मा� नभएर ह� ताभ�र नै परूा गन� उनीह�लाई उ�साह िदनहुोस ्। 
यो पाठको शैि�क खाकाको मह�वपणू� पाटो हो । 

 परमे� वरको वचनमािथ �यि�गत िच�तन, पढाइ, यो जीवन र सेवाको कामसगँ कसरी 
स�बि�धत छन् भनी तयार पान� । 

 केही कुराह�लाई अ�यास गन� स�ुवात गन� । 

 सँगै भेट्ने- उनीह�ले िसकेका कुराह� बाँडचुँड गन� एक-एक जना वा सानो समहूको 
�पमा भेट्ने । 

 पाठलाई अ�यास गन� । 
 

चरण ४: छलफल र �योग 
 

तपाईलंे हरेक पाठमा ५ वा ६ वटा �� नह� दे�नहु�नेछ । तपाईलंे �� नह�लाई िदइएकै �ममा वा 
तपाईकंो आ�नै त�रकामा काम गन� स�नुह�नछे । 

 हरेक पिहलो �� नले तपाईलंाई घटना अ�ययनितर डो� याउँछ । �ायः स�ुवात गन�लाई 
सिजलो ठाउँ �यही नै ह��छ । 

 दो�ो �� नले सहभागी सद�यह�ल ेअ�ययन ग�ररहेका धम�शा� �लाई हेन�छ । सहभागी 
सद�यह�लाई परमे� वरको वचनबाट िसकेका कुरा बताउन िदनुहोस ्।  

 अका� केही �� नह�ले चरण ३ का कुराह�सँग अ�तरि�या गछ�न ्।  

 अि�तम �� नले उनीह�ले क�ता िकिसमका काय�योजना अपनाउँछन् भनी सो�नछे । 
यसले मे�टर र समहूलाई आ�ाकारीताका कदमह� उठाउन के क�ता काय� योजना 
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अपनाउँछन् भनी ले�न आ�ह गछ� । अिन उनीह�का �ितब�ताह�म�ये कसलैाई 
समहूमा पढेर सनुाउन लगाउनुहोस ्।  

 "छलफल र �योग"को स�ुवातमा पिहलो प�ुतकको पाठ १-४ र दो�ो प�ुतकको २-५ 
मा सहभागी सद�यह�ले िवगतका पाठदेिख अपनाएका काय� योजनाह� सो�नु भनी 
हामीले सझुाव िदइरहेका छौ ँ । यिद तपाईलंे यसो गनु�भयो भने, उनीह�ले िसकेका 
कुराह� जा�ने मा� भ�दा �यसलाई �योग गन� यसले उनीह�लाई उ�साह िदनेछ । 

 

स�ब�धा�मक 
शीष�कले सझुाव िदएज�तै जीवन प�रवत�न गन� सहयोगीह�चािह ँ स�ब�धह�को बारे हो । यस 
पाठमा बाइबलीय र सही शैि�क त�वह� छन्, जनु चािहँ यी कुराह�का बारेमा छन्: 
 

 �भुिसत तपाईकंो स�ब�ध । दो�ो प�ुतकको पिहलो पाठले मे�टर गन� सँग ै
भेट्नअिघ, �यस अविधमा र �यसपिछ गन� �ाथ�नाको बारे बताउँछ, तपाईलंे अगवुाको 
�पमा तयार पानु�ह�ँदा �यस ै गनु�पछ� । तपाईलंे पाठ तयार पानु�ह�ँदा �ाथ�नामा समय 
िबताउनहुोस ् । अ�ययनको अगवुाइ गदा� पिन फे�र �ाथ�ना गनु�होस ् । छलफलको 
समयमा �ाथ�ना गन�लाई बरा�बार रोिकनहुोस-् स�भवतः कसैको जवाफ वा अक� 
�यि�को किठनाइ पिछ, अ�ययन गन� छोड्दा पिन रोिकएर �ाथ�ना गनु�होस ् । तपाई ं
अझै आ�नो मे�टर स�ब�धमा रहकेाह� वा समहूको िनि�त �ाथ�ना ग�ररहनुभएको छ 
भ�ने जानकारी िदन मोबाइलमा स�देश वा इमेल पठाउनहुोस ्। 
 

 तपाईकंो समूहमा भएका मािनसह� (वा परमे� वरले तपाईलंाई िदनुभएको 
�यि�)सँग तपाईकंो स�ब�ध । यो क�ा होइन, िन� चय नै, �यहाँ िस�ने समय ह�नेछ, तर 
सँगै िबताइने समय उ�च स�ब�धा�मक अनुभव ह�नपुछ� । उनीह�का प�रवार र साथीह� 
साथै उनीह�का चनुौतीह� वा आन�दह� प�ा लगाउनहुोस ्। तपाईहं� पिहलो पटक 
भेट्दा यो मह�वपणू� ह��छ, तर तपाई ं सगँै भेट्ने समयमा स�ब�धा�मक त�वह� 
समावेश�ारा िन�य गनु�होस ्। 

 

 भेटघाटह�का बीच तपाईकंा स�ब�धह� । इमेल वा मोबाइलको स�देश वा 
जमु�ारा स�पक� मा रिहरहनुहोस ् । यिद तपाईलंे यसो गनु�ह��छ भने यो अनुभवले तपाई ं
सहभागी ह�ने क�ा मा� नभइ िनर�तर िम�तामा प�रणत गन�छ । 
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अ�तरि�या�मक �िश�ण 

जीवन प�रवत�न गन� सहयोगीह� आंिशक �पमा धम�शा� �को पार�प�रक आ�ाह�मा आधारीत 
छ । �ी�ले िनमा�ण गनु�भएको नयाँ समदुाय- �ी�को दहेको सद�यह�को हिैसयतले, हामीलाई 
बाइबलीय एक अका�मा संल�न ह�न िवशेषािधकार िदईएको छ । 
उदाहरणको लािगः 
एकले अका�लाई उ�साह (अत�) िदनु (िह� ू ३:१३):    म तपाईलंाई उ�साह िद�छु र तपाईलंे 
मलाई उ�साह िदनहुोस ्। 
एउटाले अका�को बोझ उठाउन ु(गलाती ६:२):          म तपाईकंो बोझ उठाउन सहायता गछु�, 
तपाईलंे मेरो बोझ उठाउनुहोस ्। 
एउटाले अका�को िनि�त �ाथ�ना गनु� (याकूब ५:१६):  म तपाईकंो िनि�त �ाथ�ना गछु� र तपाईलंे 
मेरो िनि�त �ाथ�ना ग�रिदनहुोस ्। 
एउटाले अक�लाई �वीकार गनु� (रोमी १५:७):           म तपाईलंाई �वीकार गछु� र तपाईलंे मलाई 
�वीकार गनु�होस ्। 
एक अका�मा समिप�त ह�नु (रोमी १२:१०):               म तपाई�ित समिप�त ह��छु र तपाई ंम�ित 
समिप�त ह�नुहोस ्। 
एक अका�सगँ स�य बो�नु (एिफसी ४:२५):             म तपाईिंसत �ेममा स�य बो�छु र तपाई ं
मसँग �ेममा स�य बो�नुहोस ्। 
 
बाइबलीय र एक अका�को नमनूामा स�ब�धा�मक �वाहलाई �याल गनु�होस ्। �यहाँ पार�प�रकता 
छ- �ी�को जीवनमा साझा कुराह� छन् । हामीले क�ाको िव�ाथ�को �पमा होइन, प�रवारको 
सद�यको �पमा एक अका�सँग स�ब�ध �थािपत गनु�पछ� । यी चाही ँ असल प�रवारले गनु�पन� 
कुराह� ह�न् । 
 

�यहाँ परमे� वरको वचनको आिधका�रक �चार र िश�ाको िनि�त �थान ह��छ, तर �ी�को 
चेलाको �पमा विृ� ह�न र �पा�तरणकारी िम�ता िवकास गन� आ�तरि�या�मक िश�ा आफैमा 
एउटा शि�शाली साम�ी हो । 
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समूहको आकार 
पणू� �पमा आ�तरि�या�मक ह�न, तपाईकंो समहू १२ जनाभ�दा ठुलो नबनाउनुहोस ् । यो पाठ 
एक-एक जना वा सानो समहूमा �योग गन�को िनि�त तयार पा�रएको हो । यिद तपाईकंो समहूमा ५ 
जना भ�दा बडीछन भने यो साम�ीबाट भरपरू लाभ िलन स-साना समहूह�मा िवभाजन गनु�होस ्। 
 

तपाईकंो नेतृ�व भिूमका 
आफूलाई "म�चमा आिसन �यि�" भ�दा "सगँै रहेको माग�दश�क"को �पमा हेन� �यास गनु�होस ्। 
अक� श�दमा, तपाईकंो भिूमका छलफलको सहजीकरण गनु� र समहूलाई परमे� वरको स�यताितर 
डो� याउनु हो । तपाईलंे िसकाइरहनभुएको छ, तर केवल अ�तरि�या�मक िकिसमले 
िसकाइरहनुभएको छ । 
 

हामीम�ये धरैै बाइबलका िश�कह�ले (म �वयम ्ले) िवकास गनु� पन� एउटा सीप यो हो । �यो 
सीपचािह ँ म�ुयतयाः असल �� न सो�नु हो । हरेक पाठको चरण ४ मा, तपाईलंे छलफललाई 
जारी रा�न �यहाँ ४-५ वटा �� नह� छन ् । ितनीह� स�ु गन� �� नह� मा� ह�न ् । ितनीह�लाई 
छलफललाई जारी रा�ने �� नह�को �पमा �योग गनु�होस ्। 
 

छलफल गन� �ममा प�कारह�ले �योग गन� यी सिव�तार गराउने �� नह� तपाईकंो मनमा 
ह�नुपछ�ः 
िकन? 
के? 
कहाँ? 
को? 
कसरी? 
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चुनौतीह� 
तपाईलंे अ�तरि�या�मक िश�ण सहजीकरण गन� सीप िवकास गदा� सबै थोक सहज �पमा अिघ 
बढ्दैन । तपाईलंे सामना गन�स�न ेकेही चनुौतीह� यहाँ छन्: 
जवाफ िदने 
यो �यि�ले तपाईलंे सोधेको हरेक �� नह�को जवाफ िद�छ र किहलेकाही ँ लामो समयस�म 
बोिलरह�छ । एक अथ�मा यिद एक जना �यि� छलफलमा संल�न ह��छ भने यो एउटा सकारा�मक 
कुरा हो । स�भवतः उनीह�ले धेरै तयारी गरेका छन्? अिन �यो �यि�ले �ायः सहयोगी ह�ने �य�न 
ग�ररह�छ । तथािप, तपाईलंे आ�नो समहूमा सकेस�म धेरैभ�दा धरैे मािनसह�लाई छलफलमा 
संल�न गराउने उपाय खो�नुपछ� । उनीह�ले छलफलमा योगदान प�ु याएपिछ उनीह�लाई 
ध�यवाद िदनहुोस ्र भ�नुहोस,् "अ�ह�ले यसबारे के सो�लान्?" वा अ� केही जवाफह� के-के 
ह�न्?" यिद �यो �यि� न� छ भने, उनीह�ले यसलाई तपाईलंे समहूका सकेस�म धेरै सद�यह� 
संल�न भएको चाहनुह�ने भ� �रेणाको �पमा िलनेछ । 
 
कुनै जवाफ नै नह�ने 
सबै जना िछ�ो िवचार गन� ह�ँदनैन ्भ�न ेयाद गनु�होस ् । यिद तपाईलंे एउटा �� न सो�नुभयो भने 
किहलेकाही ँकसलैे पिन जवाफ िदइहा�दैनन् । अनुभव नभएका समहूका अगवुाह�ले उनीह�को 
�� नह�को जवाफ आफै िद�छन ् । �भावशाली अगवुाह�ल े रोिकने कुरालाई �याल गद�छन् । 
उनीह� पख��छन ्वा �यही �� नलाई फरक िकिसमले पनुः सोधरे, फे�र पख��छन ्। 
 
अित�र� िवषयह� 
समहूको अगवुाको �पमा तपाईकंो भिूमका भने छलफललाई सही माग�मा अिघ बढाइरहनु हो । 
समहू उही शीष�कमा नै संल�न भएको भए तापिन किहलकेाही ँ िनकै चाखला�दो अ�य िवषयह� 
आउन स�छन् । सीपचािह ँछलफललाई कुन समयमा भ� िकिसमले वशमा �याउने भनी जा�नु हो 
। यिद समहू अित�र� िवषयमा साँ�च ै �िच राखेकोज�तो दिेख�छ भने, �यो िवषयमा कसैलाई 
िट�पणी गन� िदनहुोस ्र यसमा पिछ छलफल गन� ��ताव गनु�होस ्। �यसपिछ भ�नहुोस,् "हामीले 
छलफल ग�ररहकेो िवषयितर आऔ ँ।" 
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तयारी 

छलफलको अगवुाइ गन� मह�वपणू� त�वह�म�ये एउटाचािहँ �यि�गत तयारी हो । 
 

 पिहले नै हरेक पाठको िनि�त तयार गरेर एक-एक जना वा समहू छलफलको िनि�त 
तयार गनु�होस ् । िदइएको खाली ठाउँमा तपाईकंा जवाफह� ले�नहुोस ् । समहूका 
सद�यह�ले यो दे�नछेन ्। 
 

 यो पाठ जीवन प�रवत�न गन�को िनि�त हो । �यसको अथ� तपाईलंे हरेक पाठलाई �योग 
(लाग)ु गनु�पछ� । जीवन प�रवत�न गन� सहयोगीह� मे�टर गन� स�ब�धह�को िनि�त एउटा 
आ�ान हो । हरेक पाठलाई कसरी तयार पान� भनी तपाई ं एउटा �वल�त उदाहरण 
ह�नुपन�छ । यिद �यो तपाईकंो कमजोरी हो भने �वीकार गनु�होस ्र समहूलाई �ाथ�ना गन� 
आ�ह गनु�होस ्। 

 

 �दयको तयारी म�ुय कुरा हो । �यसको अथ� �ी�को समीपमा रिहरहन ुहो । यो �भ ु
येशलूे यहू�ना १५:७ मा उहाँको मािथ�लो कोठाको स�बोधनमा वण�न गनु�भएको ज�तो 
हो, "ितमीह� ममा र�ौ भन,े र मेरा कुरा ितमीह�मा रहे भन,े ितमीह�लाई ज ेइ� छा 
ला� छ माग, र � यो ितमीह�का िनि� त ग�रनेछ  ।" �ी� र उहाँको वचनिसत दिैनक 
निजकको स�ब�धमा िजउनुहोस ् र तपाईलंे गन� हरेक कुरालाई �ाथ�ना�ारा जाहरे 
गराउनुहोस ्। 
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बी. एस.् एल. नेतृ�व �ोतह�ः 
म�डलीमा आधारीत, िजवनबाट जीवन कोस� र प�ुतकह�लाई अगवुाह�को अक� प�ुता        

िनमा�ण गन� पा�टरह� तथा अगवुाह�लाई ससुि�जत पान� तयार पा�रएको हो । 
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