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Августи соли 2019
Хоҳишмандем, бе иҷозат паҳн накунед

Тартибдиҳандагон
Сайлас Бендал* – доктори психологияи клиникӣ

Ханна Ромеро* – парастори рӯҳонии ихтисосманд ва дорои лисензия

Стив Смит – тренер оид ба таъсис додани калисоҳо дар тамоми ҷаҳон

Стивен Стрингер – мутахассис оид ба сарчашмаҳои Навиштаҳо,  

мушовир оид ба санъати сухан

Триша Стрингер – мутахассис оид ба сарчашмаҳои Навиштаҳо,  

мушовир оид ба санъати сухан – сармуҳаррир

Гэри Уильямс* – хизматгузори таъсисдиҳандаи калисоҳо;  

тренер оид ба таъсис додани калисоҳо дар тамоми ҷаҳон

Саманта Уильямс*– хизматгузори таъсисдиҳандаи калисоҳо;  

тренер оид ба таъсис додани калисоҳо дар тамоми ҷаҳон

*Баъзе номҳо дигаргун карда шудаанд, то ки ин хизматгузорон зери ҳимоят бошанд
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Мо бо муҳаббат ин дастуруламалро ба Стив Смит мебахшем, ки биниш,  
таҷриба ва хиради ӯ барои инкишофи Умеди Нав саҳми бебаҳо буданд.
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ИЗҲОРИ МИННАТДОРӢ
Умеди Нав ба бисёр агентиҳо, шахсони алоҳида, ихтисосмандон ва дӯстон, ки барои инкишофи ин барнома 
саҳми худро гузоштаанд, миннатдорӣ изҳор менамояд.

Хизматгузории Шифои Ҷароҳат дар Ҷамъияти Амрикоии Китоби Муқаддас ва Донишкадаи Шифои 
Ҷароҳат (ДШҶ)
Ин методи шифо додани ҷароҳати дил (дили озурда) аст, ки дар Навишта асос ёфтааст. Кори навоваронаи ДШҶ 
дар ин соҳа барои бисёр барномаҳои дар Навишта бунёдгардида оид ба шифои ҷароҳати дил (дили озурда)  
таҳкурсӣ гардид. Мо маводи санҷидашудаи олидараҷаро, ки дар асоси онҳо якчанд курсҳои Умеди Нав таълиф 
шудаанд, хеле қадр менамоем. Акчанд муаллифон аз Умеди Нав дар семинарҳои гуногуни ДШҶ ҳузур доштанд 
ва бо мутахассисоне ки бо ин мавод фаъолона кор кардаанд, муошират менамуданд. Азбаски Умеди Нав саъй 
менамояд гурӯҳҳоеро, ки шифоро дар асоси Китоби Муқаддас амалӣ менамоянд, бунёд намуда афзун гардонад, 
мо самимона дуо мегӯем, ки Худо ҳамчун стратегияи шифоҳии афзунгардонии гурӯҳҳои шифои Умеди Нав, 
ва низ бунёди олидараҷаи ДШҶ-ро ҳамчун пурракунадаҳои якдигар дар Подшоҳии Худо дар кор бо шахсони 
азобкашандаи ин ҷаҳон истифода барад.  

Сарварони африқоӣ
Сарварони африқоӣ ба мо, ки тарзи корбурди шифоҳиро барои шифои ҷароҳати дил(дили озурда) 
амалӣ менамоем, имкониятеро пешкаш намудаанд, ки ки як чиз нав ва беназиреро санҷида бинем, ва 
иҷохзат додаанд, ки ҳангоми зарурат ба курс дигаргуниҳо ворид намоем. Лоиҳаи озмоишии Умеди Нав бо 
сарварони африқоӣ барои мо майдонеро барои истифодаи мавод ва озмоиши имкониятҳои  Умеди Нав дар 
афзунгардонии ҳақиқии шифоҳӣ фароҳам овард.

Калисои Баптистии Брентвуд
Мо барои дастгирии озмоиши лоиҳаи якум дар бисёр сатҳҳо, барои рӯҳбаландкунӣ, барои идеяҳо дар коркарди 
мундариҷаи барнома, ҷои гузаронидани тренингҳо дар ИМА, барои таҳрири амрикоӣ, ва барои паҳн намудани 
маълумот дар байни хизматгузороне ки бо ВВС (БиБиСи) робита доранд, миннатдории амиқ баён менамоем. 
Скотт Ҳеррис ва Карла Ворлӣ, дастгирии шумо бо ресурсҳо, кадрҳо, рӯҳбаландкунӣ, ва иштирок дар коркарди 
барнома бисёр ташкилотҳо ва ходимони алоҳидаро ба меҳнати пурсамартар барои Подшоҳӣ рӯҳбаланд 
менамоянд!

Шӯрои Байналмилалии Миссияҳо
Яке аз асосҳои устувори Умеди Нав – такрористеҳсоли стратегияи таъсис додани калисоҳо аст. Мо ба ШБМ 
барои он шукргузор ҳастем, ки онҳо ба баъзе ҳамкоронашон имкон доданд вақт ва захираҳоро барои таълифи 
ин курс ва истифодаи он барои дастаҳояшон истифода баранд. Мо барои кори қатънашавандаи ШБМ дар 
дастгирии ин ташаббус миннатдорӣ баён менамоем.

Шӯрои Машваратӣ
Грэнт Лавҷой, Ба Шумо миннатдорӣ баён менамоем барои таҳрири версияи якум, рӯҳбаландкунӣ ва робитаи 
мутақобил. Ташаккур барои собитқадамӣ ва ёрӣ дар баён намудани варианти шифоҳӣ.

Дэвид Форт, Ба Шумо миннатдорӣ баён менамоем барои таҳрир ва нигоҳ ба саломатии зеҳнии инсон, ки ба 
Умеди Нав имкон медиҳад бар ҳар се пояи худ устувор биистад.

Дон Аллен*, Ба Шумо миннатдорӣ баён менамоем барои хиради доимӣ дар таъмини он, ки Умеди Нав ба 
вазифаи ниҳоии худ вафодор мемонад – афзун намудани шифои ҳаётбахш ва дигаргункунандаи ҳаёт, ки танҳо 
Исо аз ҷониби Исо аст  
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Дӯстон 
Брайан ва Линда Петерсен, Ба Шумо миннатдорӣ баён менамоем барои устодӣ ва идеяҳои амалӣ, барои он ки 
дар давоми солҳои зиёд барои шифои ҷароҳати дил (дили озурда) асбобҳои эҳсосшавандаи дар Навиштаҳо 
асосёфтаро, ки дар нақли ҳикоятҳо истифода мебарем, ба мо медодед.  

Ҷенет Стал (Seed Company), Ба Шумо миннатдорӣ баён менамоем барои иҷозати мушоҳидаи лоиҳаи Эстер ва 
барои маслиҳатҳои хирдамандонаатон оид ба кор ба воситаи ҳикоятҳо бо занҳое ки ҷароҳати дилро аз сар 
гузаронидаанд (дилашон озурда шудааст). Шумо аввалин шудан моро рӯҳбаланд намудед, ки унсурҳоро оид ба 
шифои ҷароҳат ба кор бо ҳикоятҳо дохил намоем.
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БИНИШ
«Умеди Нав» барои афзун намудани шифои дилҳои ҷароҳатёфта (дилҳои озурда) вуҷуд дорад, барои 
руҳбаландкунӣ ва таҷҳизонидани касоне ки аз Худо тасалло ёфтаанд, то ки дигаронро бо тасаллои 
гирифтаашон тасалло дода, ҷамъиятҳои шифодиҳандаи одамонеро, ки бо ҳам дар роҳи шифо қадамгузор 
ҳастанд, такрористеҳсол намоянд. Биниши мо аз он иборат аст, ки ҳамаи касоне ки аз Худо тасалло ёфтаанд, 
онро ба дигарон расонида тавонанд.

РАВАНД
Гурӯҳҳои «Умеди нав» аз 4-6 кас иборатанд. Онҳо барои он муқаррар шудаанд, ки иштирокчиён ҳикоятҳои 
худро дар шароити бехатар ба касоне ки ҳамчунин дилашон ҷароҳат ёфтааст (озурда шудааст), нақл карда 
тавонанд. Бо мурури он ки одамони ҷароҳатёфта (озордида) дар гурӯҳи «Умеди Нав» оид ба таъйиноти Илоҳӣ 
барои ин ҷаҳон маълумот пайдо мекунанд, онҳо метавонанд бо дигарон умумият доштанро эҳсос намоянд, 
маънои зиндагиро пайдо кунанд ва дар имон нашъунамо ёбанд.

Ин ҳафт вохӯрӣ барои ҳафтае як бор, дар давоми ҳафт ҳафта гузарондан муқаррар шудаанд. Вохӯрии якум 
вохӯрии шиносоӣ мешавад. Он пешкаш менамояд идеяи сафареро, ки аз ҷароҳатҳои дилҳо (озори дилҳо) сар 
мешавад, ва дар нуқтаи ибтидои нав анҷом меёбад, ва ба иштирокчиён имконияте пешниҳод менамояд, ки ба 
ин роҳи шифо қадам гузошта, сӯи ибтидои нав равона шаванд. Дар ин вохӯрии якум, иштирокчиён ҳамчунин бо 
ҳикояти Юсуф шинос мешаванд – шахсе ки аҳли оилааш ба ӯ хиёнат намуданд, бадхоҳон ӯро ноҳақ ба зиндон 
партофтанд ва ҳама ӯро фаромӯш карданд, аммо баъд ҳаёти ӯ воситаи наҷоти одамони бисёр гардид. Дар ҳар 
як вохӯрии минбаъда, ба иштирокчиён бинишро аз анҷоми ҳикояти Юсуф ёдрас мекунанд: «…Шумо дар ҳаққи 
ман қасди бад доштед, вале Худо онро ба некӯӣ гардонд, то коре кунад, ки мардуми зиёдро зинда нигоҳ дорад, 
чунон ки имрӯз воқеъ шудааст…» Мо умедворем, ки ба шарофати ин ёдраскунӣ одамони ҷароҳатёфта дар он 
чи бо онҳо рӯй дод, дидани имкониятеро сар мекунанд, ки таҷрибаи дардноки худро барои ёрӣ ба дигарон 
истофода баранд.

Ҳар ҳафта аъзоёни гурӯҳ ба он рӯҳбаланд карда мешаванд, ки ҳикоятҳои худро нақл намоянд, ва аз пайи онҳо 
хотираҳо дар бораи замонҳои хурсандӣ, гуфтугӯҳо дар бораи давраҳои душвор, гуфтугӯҳо дар бораи ноумедӣ 
ва ҳисси таркшуда будан баён карда мешаванд – то ки дар ниҳояти кор онҳо мушкилоти худро пеши Худо 
оваранд, ва баъд маъно ва ибтидои навро ҷустуҷӯ кунанд. Ба аъзоёни гурӯҳ имконият пешкаш карда мешавад, 
ки ҳикоятҳои ҳаёти худро нақл намоянд, гӯш кунанд, хурсандӣ намоянд ва сӯгворӣ кунанд. Ба ин таҷриба 
силсилаи ҳикоятҳои библиявӣ пайваст карда мешавад. Ин ҳикоятҳои библиявӣ иштирокчиёнро ба сафаре 
равона менамоянд, ки аз нақшаи комили Худо барои ин ҷаҳон сар мешаванд. Сипас ҳикоятҳо дар бораи он 
нақл карда мешаванд, ки чӣ тавр гуноҳ ва азоб ба ҷаҳон дохил шуданд, ва чӣ тавр Худо ба нақша гирифт, ки 
Исо гуноҳҳо ва азобҳои моро ба Худ гирад, ва ба мо ибтидои нав диҳад.

Аз иштирокчиён хоҳиш карда мешавад, ки чизҳои ҳар ҳафта мефаҳмидаашонро ба одамони берун аз 
гурӯҳ нақл намоянд. Барои ин амал ду сабаб ҳаст: 1) он чиро, ки ба онҳо дода шудааст, ба дигарон расонда, 
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иштирокчиён маъноро пайдо менамоянд, ва 2) онҳо бо тарзи хеле одии шогирдӣ шинос мешаванд, ки ба 
онҳо дар омӯзондаи дигарон ёрӣ мерасонад, агарчи худашон ҳанӯз шогирд ҳастанд – ҳамин тариқ таъсири 
Хушхабари шифобахши Худо афзун карда мешавад! Азбаски ин ҷузъи калидии раванд аст, ба сарварон ёдрас 
карда мешавад, ки онҳо бояд ҳама кори имконпазирро кунанд, то ба иштирокчиён дар азхуд кардан ва баён 
намудани ҳам ҳикоятҳо, ҳам раванд ёрӣ расонанд. Нақл бояд на хондашаванда, балки шифоҳӣ (даҳонӣ) бошад, 
ва баъд дар амал машқ карда шавад, то ки ҳар як иштирокчӣ худаш ҳикоятро нақл карда тавонад. Раванд бояд 
ҳар ҳафта аз рӯи ҳамон як сохтори иборат аз се қисм давом кунад: нигоҳ ба ақиб ба он чи пештар рӯй дода 
буд, нигоҳ ба боло барои фаҳмидани он чи Худо барои ҳар як иштирокчӣ муқаррар намудааст, ва нигоҳ ба пеш 
ба он чи баъд рӯй медиҳад. Ин раванд барои гурӯҳи нави имондороне ки мунтазам бо ҳам вомехӯранд, бунёд 
гузошта метавонад.

НАҚЛИ ҲИКОЯҲО АЗ ҲАЁТ
Шифо бо мурури он рӯй медиҳад, ки одамон ҳикоятҳои худро ба касоне нақл менамоянд, ки ҳақиқатан гӯш 
мекунанд. Психологҳо мегӯянд, ки ҳикоятҳои худро чӣ гуна нақл кардани одамон бисёр вақт нишон медиҳад, 
ки онҳо дар кадом марҳалаи раванди шифоёбии худ мебошанд. Бо мурури он ки одамон ҳикоятҳои худро дар 
давоми муддате нақл менамоянд, онҳо дар раванди шифоёбии худ нақши фаъолона мебозанд. Дар аввал 
ба одамон душвор аст, ки ин қадами муҳимро гузоранд, ҳикояти худро нақл намоянд, аз ҳамин сабаб дар ин 
барнома кӯшиш карда мешавад, ки муҳити бехатар бунёд карда шавад, ки дар он одамон гап зада метавонанд. 
Ба иштирокчиён имконият пешкаш карда мешавад, ки ҳама гуна ҳикояти шахсии худро аз рӯи интихоби худ 
нақл намоянд; аммо дар ҳама ҳолат онҳоро ҳатман шахси дигар гӯш мекунад ва ба онҳо саволҳои одии ошкоро 
медиҳад, ки ба тадқиқи минбаъдаи ҳиссиёт даъват менамоянд. Дар раванди ба ҳам нақл кардани ҳикоятҳо 
аз ҳаёти худ, ҳикоятҳои худро ба шунавандагони хуб нақл намуда, иштирокчиён эффекти шифобахшро аз 
сар мегузаронанд, ва дар айни ҳол худашон шунавандагони хуб буданро ёд мегиранд. Иштирокчиёнро ҳеҷ 
гоҳ маҷбур намекунанд, ки беш аз он чи худашон гуфтанӣ ҳастанд, нақл намоянд, онҳо ҳамчунин метавонанд 
ҳикояти худро дар ҳар вақти мехостаашон бас кунанд.

БА ҲАМ ПАЙВАСТАНИ ҲИКОЯТҲО  
Диана Лангберг, психологи пуртаҷрибаи масеҳӣ, дар китоби худ «Азоб ва дили Худо» (2015) се унсури ҳаётан 
муҳимро барои шифои ҷароҳатҳои дил мефаҳмонад: 1) робитаи муттасил ва умумият; 2) фаҳмидани маъно ва 
мақсад; ва 3) имон – ёдрасӣ оид ба ҳузури Худо, ҳатто ҳангоме чунин метобад, ки Ӯ дар наздикӣ нест. Бо мурури 
он ки одамон дар шароити бехатар ҳикоятҳои азобҳои худро нақл менамоянд ва ҳис мекунанд, ки таҷрибаи 
онҳоро, азсаргузарониҳои онҳоро мефаҳманд ва қабул мекунанд – ҷамъияти шифо ташаккул меёбад. Ҳангоме 
ки онҳо ҳикоятҳои мувофиқи Китоби Муқаддасро меомӯзанд, ба онҳо ёдрас карда мешавад, ки Худо дар байни 
онҳо ҳузур дорад. Аз ин ҳам муҳимтар он аст, ки азбаски иштирокчиён ҳикоятҳои библиявиро омӯхта, аз худ 
мегузаронанд ва ба дигарон нақл мекунанд, ин ҳикоятҳои Китоби Муқаддас ба ҳикоятҳои худи онҳо пайваст 
гардида, ҳисси мақсад ва маънои зиндагиро ҳосил мекунанд. Дар айни ҳол, иштирокчиён суханони Юсуфро 
таҷассум менамоянд, ки гуфта буд: «…Шумо дар ҳаққи ман қасди бад доштед, вале Худо онро ба некӯӣ гардонд, 
то коре кунад, ки мардуми зиёдро зинда нигоҳ дорад, чунон ки имрӯз воқеъ шудааст …» (Ҳастӣ 50:20)

МАЪНИДОДҲО АЗ ПАРАСТОРОНИ РӮҲОНӢ ВА КОРМАНДОН ОИД БА ТАШКИЛ 
НАМУДАНИ КАЛИСОҲОИ НАВ
Воқеаҳое ки боиси стресс мегарданд, барои шахс натиҷаҳои гуногуни манфӣ дошта метавонанд, аз он ҷумла 
мушкилоти психикӣ ва эҳсосотӣ. Ин мушкилот ё ҷароҳатҳои дил (озори дил) барои Инҷил монеаҳо бунёд карда 
метавонанд; яъне онҳо барои дуруст шунидани Инҷил ва аксуламал намудан ба он халали ҷиддӣ расонда 
метавонанд. Гоҳо ин мушкилот ё ҷароҳатҳои дил (озори дил) шакли бемории психикиро гирифта метавонанд. 
Ба шахсоне ки бемориҳои психикӣ доранд, тавсия додан даркор аст, ки ба духтури мутахассис муроҷиат 
намоянд; лекин шахсони номутахассис, ки малакаҳои бунёдии дастгириро истифода мебаранд, ҳамчунин 
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ба бисёр одамоне ки аз ҷароҳатҳои дил (озори дил) дар азобанд, ёрӣ расонда метавонанд. «Умеди Нав» ба 
шахсони номутахассис баъзе малакаҳои бунёдии ёридиҳанда медиҳад, то ки ба онҳо дар гӯш кардан ва ғамхорӣ 
намудан дар ҳаққи касоне ки воқеаҳои стрессиро аз сар гузарондаанд, ёрӣ диҳад. Аммо агар ин одамон назар 
ба он чи гурӯҳи «Умеди Нав» дода метавонанд, ба дастгирии бештар эҳтиёҷ дошта бошанд, ҳамоҳангсозони 
«Умеди нав» ҳамчунин одамонро ба мутахассисони махсус равона менамоянд. 

Гурӯҳҳои «Умеди нав» на барои ҳама мувофиқ мебошанд. Барои баъзе касон, ки ба ҷароҳатҳои эҳсосотӣ ё 
ҷисмонӣ дучор шудаанд, маслиҳати духтур ё мутахассиси саломатии психикӣ даркор шуда метавонад. Дар чунин 
маврид онҳо бояд ба духтур ё мутахассиси саломатии психикӣ муроҷиат намоянд. Одамонро барои гурӯҳи 
«Умеди Нав» ҷамъ карда, роҳбари гурӯҳи шифо бояд ба ҳар як иштирокчӣ имконияти сӯҳбати интерактивӣ 
намуданро фароҳам оварад, ки на танҳо ба ӯ ва мушкилоти ӯ нигаронида шудааст. Иштирокчиён бояд имкон 
дошта бошанд қисми зиёди ҳикояти худро, ки боиси ҷароҳати дил (озори дил) шудааст, нақл намоянд пас аз 
ин нақл ором шуда тавонанд. Сарвари гурӯҳи шифо бояд боварӣ ҳосил намояд, ки шахс пас аз нақли ҳикояти 
худ дар гурӯҳ метавонад ба хона баргашта, нисбатан осуда бимонад. Агар дар аввали вохӯруҳо иштирокчӣ дар 
гурӯҳ гап заданро сар кунад, аммо роҳбари гурӯҳи шифо донад, ки ин шахс танҳо дар бораи мушкилоти худ 
гап зада, суханони дигаронро гӯш намекунад, ё пас аз нақли ҳикояти худ ором шудани ӯ мушкил аст – сарвар 
метавонад ба иштирокчӣ пешниҳод намояд, ки дертар, пас аз муддате ба гурӯҳ ҳамроҳ шавад.

Монанди он ки на ҳама тайёранд иштирокчиёни гурӯҳи «Умеди Нав» шаванд – ҳамчунин на ҳар кас 
ҳамоҳангсози гурӯҳи «Умеди Нав» шуда метавонад. Сарварони гурӯҳи шифо ҳангоми гузарондани вохӯриҳои 
гурӯҳи «Умеди Нав» бояд суҳбатро, ки пурра ба аъзоёни гурӯҳ равона карда шудааст, дастгирӣ карда, ба 
ҷароҳатҳои дили худ вақт сарф накунанд. Ғайр аз иштироки шахсӣ дар гурӯҳи пештараи «Умеди нав», шахсоне 
ки гурӯҳи якуми худро ҳамчун ҳамоҳангсозони гурӯҳҳои шифо пеш мебаранд, бояд маълумоти иловагӣ гиранд, 
аз он ҷумла маводро дар бораи ғамхорӣ дар ҳаққи худ, саломатии психикии худ, ва низ назарияеро, ки пас аз 
инкишофи «Умеди нав» аст.

Онҳо бояд бо диққат гӯш кардан ва масъалаҳои мураккабро оромона муҳокима кардан тавонанд. Ҳатто агар 
онҳо ҷароҳатҳои дилҳои худро дар гурӯҳе ки пеш мебаранд, муҳокима накунанд ҳам, онҳо бояд нишон дода 
тавонанд, ки дар бораи гузаштаи худ дар гурӯҳи пештара гап задан ва бамаврид дар ҳаққи худ ғамхорӣ кардан 
метавонанд. Дар назар аст, ки касе ки гурӯҳи «Умеди нав»-ро пеш мебарад, ба қадри кофӣ солим аст ва 
малакаҳои мувофиқ дорад, агар хилофи ин исбот нашуда бошад.

Ин вохӯриҳои аввалини гурӯҳҳои «Умеди нав» ба кор бо ҷароҳатҳои муайяне ки одамон аз сар гузаронидаанд, 
нигаронида нашудаанд. Дар ин марҳала онҳо барои ин муқаррар ҳам нашудаанд – баъзе ҷароҳатҳо дар 
вохӯриҳои дертар баргузоршаванда аз назар гузаронида мешаванд (сарчашмаҳои иловагиро дар веб-сайти 
англисизабон нигаред). Ин аввалин ҳафт вохӯрӣ барои гузоштан таҳкурсии мустаҳкаме муқаррар шудаанд, ки 
одамон  баъдтар ба он рӯ оварда метавонанд, ҳангоме ки бо навъҳои муайяни ҷароҳатҳо кор мекунанд. Онҳо 
ҳамчунин барои он муқаррар шудаанд, ки  ба одамони одӣ малакаҳои бунёдӣ диҳанд, то ки онҳо бо касоне ки 
ба ёрӣ муҳтоҷанд, қадамгузор буда, ӯро/ҳикояти ӯро бо диққат гӯш кунанд ва дар асоси Каломи Худо ҷавоб 
диҳанд.
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Калимаҳое ки дар хоначаҳои гулобиранг навишта шудаанд, ҳикоятро барои ин дарс ифода менамоянд. 
Хоҳишмандем, бо он пеш аз дарс шинос шавед ва онро ба таври шифоҳӣ (даҳонӣ) нақл намоед. Онро 
аз ёд накунед, балки бо суханони худ баён кунед, аммо ҳамаи лаҳзаҳои калидии ҳикоятро нигоҳ доред. 
Маълумоте ки дар он бо шрифти ғафс ҷудо карда шудааст, хеле муҳим аст ва бояд садо диҳад, ҳатто агар 
шумо дигар қисмҳои ҳикоятро каме дигар кунед ҳам.
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ДАРСИ 7I. НИГОҲ БА АҚИБ
Шиносоӣ бо якдигар.  (Ғамхорӣ кунед ва нақл намоед)

> Дар дарси якум баранда бояд тайёр бошад, ки иштирокчиёнро бо 
якдигар шинос кунад ва ба ҳар яки онҳо ёрӣ диҳад, ки худро дар гурӯҳ хуб 
ҳис кунад.

Баранда: Мо барои чӣ ҷамъ шудаем? Мо барои он ҷамъ шудаем, ки дар 
бораи ҷароҳатҳои дил (озурдагиҳои дил) ва дар бораи он гап занем, ки чӣ 
тавр аз ранҷишҳои гузашта шифо ёбем. Биёед дар бораи ҷароҳатҳои дил 
(озурдагиҳои дил) гап мезанем.  

Машқи интерактивӣ:  Тасаввур намоед, ки шумо ҷароҳат доред...ii

Попросите двух волонтеров сесть на стулья. Можно перевязать одному 
руку или ногу, и представить, что у него физическая рана. У другого 
человека сердечная рана. Когда вы спрашиваете о разнице, указывайте 
на волонтеров. Это будет хорошим напоминанием, когда вы будете 
повторять этот урок. 

Биёед дар бори ҷароҳати ҷисмонӣ фикр мекунем. Шумо чӣ фикр доред, 
ҷароҳати ҷисмонӣ чист? Намунаҳоро номбар намоед.

• Оё онро дидан имкон дорад?  

• Чӣ рӯй медиҳад, агар онро сарфи назар намоем?

• Ҳангоме ки шумо онро нигоҳубин мекунед, ин чӣ гуна рӯй медиҳад?  
(Ин дарднок аст)

• Барои сиҳат шудани ҷароҳат чӣ қадар вақт даркор аст?

• Пас аз он ки он сиҳат мешавад, оё пай боқӣ мемонад?

Акнун биёед дар бораи ҷароҳати дил фикр мекунем (ки аз дарун дард 
мекунад). Шумо чӣ фикр доред, ҷароҳати дил (дили озурда) чист?  
Намунаҳо оваред.

• Оё ҷароҳати дилро дидан мумкин аст айнан ҳамон тавре ки шумо 
ҷароҳати ҷисмониро мебинед?

• Чӣ рӯй медиҳад, агар онро сарфи назар намоем?

• Ҳангоме ки шумо дар ҳаққи он ғамхорӣ карданӣ мешавед, чиро ҳис 
мекунед? (Дардро)

• Барои сиҳат шудани он чӣ қадар вақт даркор аст?

• Пас аз он ки он сиҳат шуд, оё шумо ҷароҳати дилро (дили озурда)  
мебинед?

Мо мебинем, ки ҷароҳатҳои ҷисмонӣ ва ҷароҳатҳои дил (дили озурда)  хеле 
монанд ҳастанд, ва диққати моро металабанд.  
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Мо ба худ тасаввур карда метавонем, ки ҳангоме ки ҷароҳати ҷисмонӣ сиҳат мешавад, чӣ рӯй 
медиҳад. Аммо мо донистан наметавонем, ки ҷароҳати дил (дили озурда) чӣ гуна сиҳат мешавад. 
Чӣ рӯй медиҳад, ҳангоме ки ҷароҳати дил (дили озурда) сиҳат мешавад? Барои дидани ин мо ҳозир 
машқи хурде мекунем.

3 ДЕҲА
Гоҳо воқеае рӯй медиҳад, ки боиси ҷароҳати дил 
мегардад. Чизе дар даруни шумо ҷароҳат ёфт, 
гум шуд ё гирифта шуд. Шояд, бо шумо чизе рӯй 
дод. Шояд, шумо касеро, чизеро аз даст додед, ё 
гирифтори зӯроварӣ ё хиёнат шудед. Бисёр чизҳо 
метавонанд боиси ҷароҳати дил (озурда шудани 
дил)  гарданд. Шумо метавонед ошкор намод, ки 
нишонаҳои ҷароҳати дилро (озурда шудани дилро) 
доред: хобатон проблеманок мешавад, хобҳои 
ҳавлнок мебинед, андӯҳ ё хашмро эҳсос менамоед, 
аз ҳамаи атрофиён гумонбар мешавед, худро хеле 
нохуш эҳсос менамоед...
Барои ба даст овардани шифо мо бояд ба сафар раҳсипор шавем. (Ба гурӯҳ пешниҳод намоед, 
ки бо шумо дар ҳудуди ҳуҷра фикран сафар карда, дар ҷойҳои муайян, дар деҳаҳо таваққуф 
кунанд. Барои нишон додани вазнинии ҷароҳат ягон санги вазнин ё сумкаро гирифтан мумкин 
аст, ҳангоме ки бо гурӯҳатон аз деҳаҳо мегузаред. Ҳамчунин барои деҳаи «Ибтидои нав», ки 
то он ҷой фақат ба воситаи «Умеде нест» расида рафтан мумкин аст, ҷой интихоб карда 
метавонед, то ки иштирокчиён бинанд, ки барои расидан ба деҳаи охирин бояд аз ҳар се деҳа 
гузаранд.)

Аввалин деҳае ки мо ҳангоми сафари худ таваққуф менамоем, – деҳаи Рад кардан ва Хашм аст.  
Дар ин деҳа:

• Шояд бовар кардан душвор аст, ки ягон воқеаи ранҷонанда рӯй додааст.

• Шояд дили мо аз ин ҷароҳат меёбад (озурда мешавад) – мо кӯшиш мекунем аз ин канораҷӯӣ 
намоем, аммо ин ба сарамон омадан мегирад. Шояд, мо хобҳои ҳавлнок мебинем ... ва хобамон 
намебарад ...

• Шояд  узвҳои баданамон беҳис мешаванд.

• Ҳамин ки дарди талафот таскин меёбад, шояд мо мо хашмро эҳсос менамоем.

• Шояд мо аз Худо, аз дигарон ё аз худ хашмгин мешавем.

• Шояд мо худро идоранашаванда ҳис мекунем, ва шояд ҳатто қасос гирифтанӣ мешавем.  
(Агар сангро бардошта бурда истода бошед, метавонед инро нишон диҳед: вонамуд кунед, 
ки касеро ба санг задед.  Инро чунон кунед, ки касе натарсад.)

• Ин марҳала метавонад як моҳ, ё шояд зиёдтар давом кунад.

Гоҳо касе дар ин деҳа маҳкам мемонад. (Шумо метавонед касеро дар он ҷо гузоред, ва қисми 
боқимондаи гурӯҳ сафарро ба сӯи деҳаи навбатӣ давом медиҳад.)
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Истгоҳи дуюм дар сафари мо – деҳаи Ноумедӣ аст. Дар ин деҳа:

• Шояд мо андӯҳ ва ноумедӣ ҳис мекунем; мо тасаввур карда наметавонем, ки ҳамааш беҳтар 
мешавад; мо ҳеҷ кор кардан намехоҳем. (Агар сангро бардошта мебурда бошед, метавонед 
нишон диҳед, ки он бароятон хеле вазнин аст.)

• Шояд мо худро танҳо ва фаромӯшшуда ҳис мекунем

• Ин ториктарин ва бекастарин ҷой дар ин сафар аст

• Ҳозир мо бовар намекунем, ки ягон воқеаи хуб рӯй дода метавонад

• Ин марҳала одатан аз 6 то 15 моҳ давом мекунад  

• Гоҳо касе дар ин деҳа маҳкам мемонад. (Шумо метавонед касеро дар ин ҷо монед ...)

• • Гоҳо касе ба муддати кӯтоҳ бармегардад. (Шумо бояд ҳаракатро ба пеш ва ақиб байни 
деҳаҳо нишон диҳед.)

Аммо тадриҷан чизе дар даруни мо боз зинда мешавад ... Ин деҳаи Ибтидои нав аст.

Ҳаётамон ба мо бармегардад – дарду алам дигар моро идора намекунад, ва мо боз зиндагиро сар 
мекунем. Он боре ки бо худ бардошта мебурдем, – дигар бар дӯши мо нест, мо онро фароварда 
тавонистем. Бо вуҷуди ин, мо ҳеҷ гоҳ чун пештара намешавем, аммо метавонем дар бораи ягон 
кори нав кардан андеша намоем ва ҳаётамонро, ки боз мақсаднок мешавад, давом диҳем. (Агар 
шумо сангро бардошта бошед, онро ба замин гузоред. Онро нинҳон накунед, чунки нишон додан 
намехоҳед, ки он пурра ғайб задааст ... шумо ҳанӯз онро дида метавонед, аммо аллакай аз 
вазнинии он озод ҳастед.)

• Шумо мехоҳед ба ин деҳа равед? Ҳа

• Шумо мехоҳед дарҳол пас аз ҷароҳат ба он ҷо равед? Ҳа

• Агар дастатон ҷароҳат ёбад, оё мехоҳед марҳами муъҷизанок дошта бошед, ки фавран 
ҷароҳатро сиҳат мекунад? Ҳа

• Оё чунин марҳам ҳаст? Нест

Бо ҷароҳати дил (дили озурда) низ ҳамин тавр аст. Мо ҳама ба сӯи деҳаи Ибтидои нав равонаем. 
Баъзеҳо аз дигарон зудтар равонаанд. Оё марҳамҳои муъҷизанокро, ки ҳозир зикр кардем, дар ёд 
доред?

Баъзе марҳамҳои муъҷизанок, ки  одамон шуморо ба истифодаи онҳо маҷбур карданӣ мешаванд, 
кадомҳоянд?

• Фақат фаромӯш кун – сар деҳ

• Дуо гӯй, бештар дуо гӯй

• Ин хости Худо аст – инро қабул кун

Баъзе марҳамҳои муъҷизанок, ки  одамон барои худ истифода бурданӣ мешаванд, кадомҳоянд?

• Онҳо вонамуд мекунанд, ки ҳамааш хуб аст.

• Онҳо метавонанд ба дигарон дард расониданӣ шаванд.

Ба сӯи деҳаи Ибтидои нав роҳи кӯтоҳ вуҷуд надорад.  
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> Шумо бояд монеаро байни деҳаи Хашму Радкунӣ ва деҳаи Ибтидои нав бо мисол нишон диҳед.

Аммо чӣ мешавад, агар мо дар ин сафар бо ягон каси дигар равона бошем? Ин вазъият роҳи моро 
чӣ гуна дигаргун менамояд? Ин машғулиятҳо ба сафари якҷоя ба сӯи Ибтидоҳои нав бахшида 
шудаанд. Мо одамонеро меёбем, ки бо мо равона мешаванд ва ҳикояти моро гӯш мекунанд, ва мо 
метавонем бо онҳо равона шуда, ҳикояти онҳоро гӯш кунем. Мо ҳамчунин ошкор мекунем, ки Худо 
ба ин сафар ҳамроҳи мо меравад. Мо бояд ин роҳро тай кунем, аммо бисёр корҳо ҳастанд, ки мо 
карда метавонем, ва онҳо барои аз як деҳа ба деҳаи дигар гузаштамон ёрӣ мерасонанд.    

> Шояд, шумо ҳамроҳи касе аз деҳа ба деҳа гузаштанро нишон додан мехоҳед. Ин иштирокчиро 
дар деҳаи якум гирифта, аз ӯ пурсед: «Шумо дар деҳаи якум ҳастед, ва шумо медонед, ки дар пеш 
роҳи дароз аст. Шумо ҳозир чиро ҳис мекунед? (Ба шахс вақт диҳед, ки фикр кунад. Ӯ метавонад 
чунин гӯяд: “Ман ҳайронам. Ман дилтанг ва рӯҳафтода шудаам. Чӣ мешавад, ки ба ин роҳ ҳамроҳи 
шумо равона шавам? Ман бори шуморо ба дӯши худ гирифта наметавонам, аммо метавонам 
ҳамроҳи шумо ин роҳро тай намоям”). Баъд, агар ин имкон дошта бошад, шахси сеюмро илова 
намоед, ки ҳузури Худоро таҷассум менамояд. Бигузор ӯ аз тарафи дигаратон равона шавад. Аз 
иштирокчиён пурсед: «Шумо худро чӣ гуна ҳис мекунед, агар аз ду тарафатон ҳамсафарон бо 
шумо равона бошанд?» Мақсади Умеди Нав – роҳи шифоро бо ҳам тай намудан аст.

2. НИГОҲ БА БОЛО
Ман мехоҳам ба шумо ҳикоятро дар бораи касе нақл намоям, ки ҳамчунин дар давоми сафараш 
азобҳо, дард ва шифоро аз сар гузарондааст.

> Ҳикояти зеринро ду бор нақл намоед.

Юсуф1—Ҳастӣ 37–50

Чандин солҳо пеш Яъқуб ном шахсе буд *. Яъқуб дувоздаҳ писар дошт, аммо яке аз 
писарони ӯ, Юсуф *, писари дӯстдоштаи ӯ буд. Яъқуб ба Юсуф либоси ҳарранга туҳфа 
намуда, нишон дод, ки ӯро хеле дӯст медорад.  Юсуф низ медонист, ки ӯ махсус аст, ва ӯ 
аз ҷониби Худо хобҳо медид *, ки дар бораи он мегуфтанд, ки замоне ӯ бар тамоми аҳли 
оилааш ҳукмфармо мешавад. Аз ҳамин сабаб бародарони Юсуф ӯро бад диданд.

Боре Яъқуб бародарони Юсуфро ба чарондани гӯсфандон фиристод, ва пас аз муддате 
ба Юсуф гуфт: «Рафта аз кору бори бародаронат бохабар шав». Юсуф ба саҳро рафт, ва 
ҳангоме ки ба бародаронаш наздик меомад, онҳо омадани ӯро дида, ба якдигар гуфтанд: 
«Биёед аз ин хоббин барои ҳамеша халос шавем». Ҳангоме ки ӯ омад, онҳо ӯро ба чоҳи 
беоб партофтанд. Пас аз муддате онҳо диданд, ки савдогарон ба Миср равонаанд, аз 
ҳамин сабаб онҳо Юсуфро аз чоҳ бароварданд ва ӯро ба савдогарон ҳамчун ғулом 
фурӯхтанд. Баъд онҳо либоси Юсуфро гирифта, ба хуни ҳайвонот олуда карданд ва онро 
ба Яъқуб фиристоданд. Яъқуб бовар кард, ки писараш мурдааст, ва барои марги ӯ мотам 
гирифт.



Умеди Нав ЗИЁД КАРДАНИ ШИФҲЁБӢ БАРОИ ДИЛҲОИ ҒАМДИДА  /   13

Савдогарон Юсуфро ба Миср бурда, ба яке аз мансабдорони фиръавн ба ғуломӣ 
фурӯхтанд. Дар ин хонадон Худо бо Юсуф буд ва Юсуф дар ҳар коре ки мекард, 
муваффақият меёфт. Ба зудӣ хоҷааш ӯро барои ҳамаи хоҷагии худ масъул таъйин намуд. 
Юсуф ҳамчунин хеле зебосурат буд, ва зани мансабдор ба ӯ ошиқ шуд. Ӯ Юсуфро ба 
зинокорӣ водор карданӣ шуд, аммо Юсуф рад кард ва гурехт. Ӯ гуфт: «Ман чӣ гуна ин 
тавр зидди Худо ва зидди хоҷаам гуноҳ карда метавонам?» Аммо боре зан аз либоси ӯ 
дошта гирифт. Юсуф либосашро дар дасти он зан монда, гурехт. Ҳангоме ки шавҳари он 
зан ба хона омад, зан ба ӯ гуфт: «Хизматгори ту ба номуси ман таҷовуз карданӣ шуд». 
Мансабдор ба занаш бовар кард ва Юсуфро ба зиндон партофт, агарчи ӯ ҳеҷ кори бад 
накарда буд.

Аммо ҳатто дар зиндон Худо бо Юсуф буд, ва Юсуф дар ҳар коре ки мекард, муваффақият 
меёфт. Ба зудӣ зиндонбон Юсуфро бар ҳамаи маҳбусон масъул таъйин намуд. 
 
Хизматгири фиръавн ба зиндон партофта шуд. Боре ӯ хобе дид, ки барояш нофаҳмо 
буд. Ӯ хобашро ба Юсуф нақл кард ва Юсуф ба ӯ гуфт: «Ман хобҳоро маънидод карда 
наметавонам, фақат Худо метавонад». Худо ба Юсуф гуфт, ки ин хоб чӣ маъно дорад. 
Юсуф хоби хизматгори фиръавнро маънидод намуд, ва албатта, воқеаҳои дар хоб 
рӯйдода иҷро шуданд, чунон ки Юсуф пешгӯӣ карда буд. Ҳангоме ки хизматгор ба 
хизмати фиръавн бармегашт, Юсуф гуфт: «Илтимос, ҳангоме ки туро озод мекунанд, 
маро ба ёд овар ва дар бораи ман ба фиръавн бигӯй».

Аммо хизматгори фиръавн Юсуфро ба ёд наовард, ва Юсуф боз ду сол дар зиндон монд. 
Боре, пас аз ду сол, фиръавн хобе дид, ки онро ҳеҷ маънидод карда наметавонист. Ӯ аз 
ҳамаи ҳакимон ва ҷодугарони худ пурсид, аммо ҳеҷ кадоми онҳо намедонист, ки ин хоб 
чӣ маъно дорад. Дар охир хизматгор Юсуфро ба ёд овард. Ӯ ба фиръавн гуфт: «Ман ду 
сол пеш  дар зиндон хобе дида будам, ва дар он ҷо касе буд, ки онро маънидод карда 
метавонист. Шояд, ӯ хоби туро низ маънидод карда тавонад». Подшоҳ кас фиристод, то 
Юсуфро биёранд. Ҳангоме ки Юсуф омад, фиръавн хобашро ба Юсуф нақл намуд. Юсуф 
гуфт: «Ман хобҳоро маънидод карда наметавонам, фақат Худо метавонад». Юсуф ба 
фиръавн маънои хоби ӯро гуфт. Ӯ гуфт: «Дар кишвар ҳафт соли фаровонӣ фаро мерасад, 
ва баъд ҳафт соли қаҳтӣ меояд. Дар солҳои фаровонӣ шумо бояд тамоми хӯроквориро, 
ки ҷамъ карда метавонед, ҷамъ карда захира кунед, то ки дар солҳои қаҳтӣ хӯроквории 
кофӣ дошта бошед.  

Фиръавн инро шунид ва гуфт: «Ҳеҷ кас чун ин Юсуф нест, ки Рӯҳи Худо дар ӯ бошад» 
Фиръавн ба Юсуф фармуд, ки хӯроквориро ҷамъ карда, захира намояд, то ки ба солҳои 
қаҳтӣ тайёрӣ дида шавад.  Ӯ Юсуфро шахси дуюми идоракунанда бар тамоми Миср 
таъйин намуд. Дар давоми ҳафт сол Юсуф хӯроквориро захира менамуд, ва баъд қаҳтӣ 
сар шуд, чунон ки Юсуф пешгӯӣ карда буд.
Қаҳтӣ берун аз ҳудуди Мисрро низ фаро гирифт ва ҳатто ба зодгоҳи Юсуф, ки он ҷо 
падари ӯ ва бародаронаш зиндагӣ мекарданд, расид. Ба зудӣ хӯроквории Яъқуб ва 
бародарони Юсуф ба охир расид. Яъқуб гуфт: «Ман шунидам, ки дар Миср ғалла ҳаст».  
Ӯ ба бародарони Юсуф фармуд, ки барои хӯрокворӣ ба Миср раванд. Онҳо рафтанд. 
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Ҳангоме ки онҳо омаданд, онҳоро назди худи Юсуф оварданд. Ҳангоме ки онҳоро 
оварданд, Юсуф дарҳол бародаронашро шинохт, аммо онҳо ӯро нашинохтанд, чунки ӯ 
ба мисриён монанд буд ва ба забони мисрӣ гап мезад. Бародаронаш ду бор барои хӯрок 
назди ӯ омаданд, ва Юсуф ҳар дафъа ба онҳо хӯрокворӣ медод. Дафъаи дигар, ҳангоме 
ки ӯ бо онҳо гап мезад, аз онҳо пурсид, ки аз куҷо омадаанд ва аҳволи падарашон 
чӣ гуна аст.  Юсуф хеле ғамгин шуд.  Ниҳоят, дафъи дуюм, ҳангоме ки бародаронаш 
омаданд, Юсуф гиря кард. Ӯ ҳамаи хизматгоронро аз ҳуҷра берун кард ва чунон бо 
овози баланд гиря кард, ки дар қаср ҳама ӯро шуниданд. Ӯ ба забони модарии онҳо 
гуфт: «Ин манам, Юсуф, ҳамоне ки шумо ба ғуломӣ фурӯхтед. Ман намурдаам». Ҳангоме 
ки бародарон Юсуфро шинохтанд, тарсиданд. Аммо Юсуф ба онҳо гуфт: «Натарсед. 
Шумо ба ман зарар расониданӣ будед, аммо Худо инро ба некӣ гардонд. Ва на танҳо 
барои ман1, балки барои он ки бисёр одамони дигар низ наҷот ёбанд.  Акнун ба кишвари 
мо баргашта, падарамро ва тамоми аҳли оилаҳои худро ба Миср оваред, то ки бо ман 
зиндагӣ кунед».  Бародарон ҳамин тавр карданд – онҳо ба ватан баргаштанд ва ба Яъқуб 
гуфтанд: «Писари ту зинда аст». Онҳо оилаҳои худ, чорвои калони шохдорро гирифта ба 
Миср баргаштанд, то ки бо Юсуф зиндагӣ кунанд.

> Ҳикояти Юсуфро дар гурӯҳ такрор кунед. Нақлро бо ин савол сар кунед: «Баъд чӣ рӯй дод?»   
Ба одамони гуногун имкон диҳед, ки он қисмҳои ҳикоятро, ки  дар ёд доранд, нақл намоянд.  

> Ҳар як саҳначаи ин ҳикоятро бозӣ кунед. Аз иштирокчиён хоҳиш кунед, ки ҳангоме саҳначаҳои 
ҳикоятро мебозанд, ҳикоятро нақл намоянд.  То даме ки онҳо саҳначаҳои ҳикоятро мебозанд, 
шумо метавонед амалро дар қисмҳои муайяни он боздошта, аз персонажҳо пурсед, ки онҳо худро 
чӣ гуна ҳис мекунанд.  Ҳангоме ки шумо аз Юсуф мепурсед, ки ӯ худро дар лаҳзаҳои мушкили 
ҳикоят чӣ гуна ҳис мекунад, ин барои ошкор намудани эҳсосоти гуногун ёрӣ мерасонад. Ҳангоме 
ки шумо бо Юсуф кор карданро ба охир мерасонед, аз гурӯҳ пурсед: «Оё шумо ягон вақт дар ҳаёти 
худ ба ин гуна вазъиятҳо ва ҳиссиёт рӯ ба рӯ шудаед? Шумо ба Юсуф чӣ гуна муносибат мекунед?»

> Пурсед, ки оё як шахс тамоми ҳикоятро нақл карда метавонад. Ба ҳама гӯед, ки иштирокчиёни 
гурӯҳ ба якдигар ёрӣ дода метавонанд. Ҳангоми нақли ҳикоят аз гурӯҳ ёрӣ пурсидан мумкин аст.

> 5 саволи зеринро диҳедiii 2:

• Дар ин ҳикоят чӣ чиз ба шумо маъқул аст?

• Дар ин ҳикоят чиро қабул кардан бароятон мушкил аст?

1 Вобаста ба аудитория, шояд, беҳтар он аст, ки номҳоро аз Тарҷумаи Шарқии Китоби Муқаддас (CARS) истифода баред. Онҳо барои 
мусулмонон ва имондорон аз кишварҳои исломӣ одатӣ садо медиҳанд. Бо вуҷуди ин бодиққат бошед, зеро баъзе масеҳиён аз Осиёи 
Миёна ва Қафқоз аз ин варианти номҳо нороҳат шуда метавонанд, агар ҳамеша номҳои анъанавии русии Худо, Исо ва дигаронро истофода 
мебурда бошанд. Вариантҳои афзал меҳисобидаи онҳоро муҳокима кардан хуб мебуд, ва низ он чиро, ки дар чаҳорчӯбаи фарҳанг барои 
беимонони иштирокчӣ бо шарикони имондори шумо бештар қобили қабул аст. Альтернативаҳои  CARS аз Тарҷумаи шарқӣ барои ҳар як 
ҳикоят чунин ишора карда мешаванд: CARS: Худои Таоло, Исо, ва ғайра.

2 Ин саволҳо категорияҳои гуногуни саволҳоро ифода менамоянд. Саволҳоро бо суханони худ пурсидан мумкин аст, то ки онҳо барои 
аудиторияи шумо фаҳмотар бошанд.  Масалан, саволи охиринро ҳар хел пурсидан мумкин аст: Чӣ чизро аз ин ҳикоят дар ҳаёти шумо 
истифода бурдан даркор аст?  Ин ҳикоят ҳаёти шуморо ё рафтори шуморо дар давоми ин ҳафта чӣ тавр дигаргун менамояд?  Чиро дар ҳаёти 
шумо дигаргун кардан даркор аст, зеро ин ҳикоят – ҳақиқат аст. Муҳим он аст, ки ҷавоб аниқ ва шахсӣ бошад.
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• Ин ҳикоят ба мо дар бораи Худо чӣ мегӯяд?

• Ин ҳикоят ба мо дар бораи одамон чӣ мегӯяд?

• Агар ин ҳикоят рост бошад, он андешаронии шуморо чӣ гуна дигар менамояд?  / Ин ҳикоят 
барои ҳаёти шумо дар ин ҳафта чӣ аҳамияте дорад?

ФАЪОЛИЯТИ ШИФОДИҲАНДА
Фаъолияти шифодиҳанда барои он муқаррар шудааст, ки мафҳумҳоро дар ҳикоят мустаҳкам 
намояд ё ба шахс ёрӣ расонад, ки ҳиссиёти худро фаҳмад ё дар атрофи худ ҷамъияти 
шифодиҳанда бунёд намояд. Ҳар як дарс фаъолияти шифодиҳандаи муайян дорад. Ҳатман 
нишон диҳед, ки ин амалҳои шифодиҳанда муҳиманд. Ҳангоми ин амал шумо метавонед ҷои 
худро дар ҳуҷра дигар карда, ё ба ҷои дигар гузашта, инро дар фазо нишон диҳед. Баранда 
ҳамчунин бояд ҳар як амали шифодиҳандаро ҳамроҳи гурӯҳ ба ҷо оварад.

Муқаддима ба фаъолияти якуми муолиҷавӣ

Ин машғулият барои гурӯҳҳои муваффақиятноки шифо асос мегузорад, зеро одамон вазифадор 
мешаванд, ки дар роҳ ба сӯи шифо бо якдигар қадамгузор бошанд.  

Оё «марҳамҳои муъҷизанок» ва аз чӣ ҷиҳат ёрӣ надодани онҳоро дар ёд доред? Ҳангоме ки мо 
ҳар ҳафта вомехӯрем, кадом қоидаҳои асосиро шумо дар ин гурӯҳ доштан мехоҳед? (Боварӣ ҳосил 
намоед, ки қоидаҳои зерин дар ин ё он шакл ба уҳдадории гурӯҳӣ дохил мешаванд.)

• Ҳамаи он чи дар гурӯҳ гуфта шудааст, дар гурӯҳ мемонад – шахси сазовори боварӣ бошед. Дар 
баъзе фарҳангҳо ин намунаи аз ҷиҳати фарҳангӣ қобили қабулро металабад. Шояд, чунин 
гуфтан лозим аст: «Ҳикояти шахси дигарро нақл накунед».

• Мо барои гӯш кардан дар ин ҷо ҳастем, на барои маслиҳат додан.

Агар ин чун маслиҳати хурде гирифтан осон мебуд, шумо аллакай шифо меёфтед ва дар ин ҷо 
намебудед. Беҳтарин маслиҳате ки шумо дода метавонед, нақл намудани ҳикояти библиявӣ ва ба 
Рӯҳулқудс имкон додани он аст, ки бо ин шахс гап занад. Мо бояд ба якдигар имконияти сафар 
карданро диҳем. Мо ҳама одамони гуногун ҳастем – ҳамаи мо бояд бо роҳи худ равем.

Манзара / харитаи 3 деҳаро тасвир намоед:  Дар ёд нигоҳ доред, ки мо ба макони Ибтидои нав 
сафар дорем, ин қадами муҳим ба сӯи шифоёбӣ аст; диққати худро пурра ба ҷароҳатҳои диламон 
равона кардан ва фаромӯш кардан осон аст, ки ба макони шифо гузаштан мумкин аст. 

3. БА ПЕШ НИГАРИСТА
Ёдрасии биниш
Оё мо ба ҳама чиз бо чашмони Юсуф нигариста метавонем чун дар он лаҳзае ки ӯ ба касоне 
ки ӯро озор дода буданд, гуфт: «Натарсед. Шумо ба ман зарар расонданӣ будед, аммо Худо 
онро ба некӣ гардонд – на танҳо барои ман, балки ҳамчунин барои наҷоти бисёр одамон».{
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Одамон
Дар бораи касе дар ҳаёти худ фикр кунед, ки шунидани ҳикояти Юсуф барояш фоиданок аст.

Амалияи нақл намудани ҳикояти Юсуф 
Ин ҳикоятро боз ба ягон кас нақл намоед.
Шумо инро ба кӣ нақл карда метавонистед? (Агар инро ҳанӯз нагуфта бошед, пас ба онҳо ёдрас 
намоед, ки аз хонаи худатон сар кардан аз ҳама беҳтар аст.) Ҳангоме ки мо ин ҳикоятро такрор 
мекунем, дар бораи шахсе фикр кунед, ки онро ба ӯ нақл мекунед.

> Аз иштирокчиён хоҳиш намоед, ки дукасӣ ё секасӣ ҷамъ шуда, нақли ҳикоятро машқ кунанд 
ва ба якдигар саволҳо диҳанд.  Ҳамчунин аз онҳо хоҳиш намоед, ки саволҳоро барои шунидан 
аз қисми “Ба ақиб нигариста” ба ёд оваранд ва ба онҳо ёдрас кунед, ки онҳо ҳамчунин ин ҳафта 
метавонанд пурсидани ин саволҳоро машқ кунанд.

Дуо/истифода  
> Ба касе ки ин ҳикоятро ба ӯ нақл мекунед, пешниҳод намоед, ки ин ҳикоятро ба аъзоёни оила 
ва ба дӯстон нақл кунад, ва ба ӯ ягон кори неки хурд кунед. Масалан, ягон чизи вазнинро барои ӯ 
бардошта оваред, ба суханонаш гӯш диҳед ё шишаи обро ба ӯ диҳед. Меҳрубонӣ зоҳир намоед, то 
нишон диҳед, ки Худо ӯро дӯст медорад.iv  

Барои ҳафтаи оянда ва барои касоне ки ин ҳикоятро мешунаванд, дуо гӯед.
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ДАРСИ 7I. НИГОҲ БА АҚИБ
• Парастиш  (аз рӯи хоҳиш)

• Ҳафтаи шумо чӣ гуна гузашт?

• Оё шумо ҳикоятро дар бораи Юсуф нақл карда тавонистед? Ин чӣ тавр 
буд?

• Барои якдигар ва барои онҳое ки ҳикоятро шунидаанд, дуо гӯед.

Гӯш карданро ёд мегирем – саҳнача дар бораи гӯш карда тавонистанiviv

> Ин саҳначаро дар сенария навиштан даркор нест, чунки мо ҳама пештар 
чунин «шунавандагон»-ро дидаем ва, шояд, худамон гоҳо чунин будем. 
Шумо метавонед аз хоҳишмандон дархост намоед, ки ин саҳначаро пеш 
аз дарс машқ кунанд. Ба шумо миқдори кофии одамонро ёфтан душвор 
буда метавонад, то ки ҳар яке аз қисмҳоро иҷро кунед, аз ҳамин сабаб, 
агар одамонро наёбед, ду касро истифода баред; яке – шахсе ки замонҳои 
душворро аз сар мегузаронад, дуюмӣ - шунаванда.  Шахси дуюм метавонад 
ҳар хел шарфҳо, кулоҳҳо ва ғайра пӯшад, ба саҳна ояд ва равад, то нишон 
диҳад, ки инҳо одамони гуногун ҳастанд. Баъзе аз типҳои гуногуни 
шунавандагон низ дар як шахс муттаҳид шуда метавонанд; лекин, боварӣ 
ҳосил намоед, ки шунавандаи хуб аз дигарон фарқ мекунад ва шинохтани ӯ 
осон аст. Шунавандаи хуб бояд дар саҳна шунавандаи охирин бошад.

Муқаддима: Шунидан малака аст, чун дигар малакаҳо, ин он чизест, ки мо 
бояд машқ кунем, то ки хуб ба ҷо оварем. Бисёрии одамон фикр мекунанд, 
ки онҳо шунавандаҳои хуб ҳастанд, аммо ҳамаи мо одатҳои бад дорем, ки 
барои шунидан халал мерасонанд, ва бисёр вақт мо ҳатто дарк намекунем, 
ки нодуруст рафтор менамоем! Дар хусуси гуфтугӯҳои «Ман», «Мо» ё «Ту» 
фикр кунед. Гуфтугӯҳои «Мо» бештар паҳншуда мебошанд; ин мувозинат 
байни ду кас аст, ва бисёрии одамон дар ин навъи гуфтугӯ худро хуб зоҳир 
менамоянд. Гуфтугӯҳое ки ба «Ман» ва «Ту» нигаронида шудаанд, танҳо 
ба як шахс нигаронида шудаанд; гуфтугӯе ки ба «Ту» нигаронида шудааст 
– малакае мебошад, ки мо меомӯзем ва амалӣ мегардонем, чунки  он 
душвортар аст.

Актёрҳо (Ҳунарпешаҳо)  

Як шахс замонҳои душворро аз сар мегузаронад. Ин шахс бояд дар курсӣ 
нишинад ва дар бараш як курсии холӣ бошад. Ҳар як шунаванда бояд омада 
дар назди ӯ шинад ва гуфтугӯро сар кунад. Шахс бояд ҳикояти кӯтоҳро дар 
бораи мушкилот ё фоҷиаи худ нақл намояд.

Якчанд «шунавандагон». Ҳангоме ки ҳар як шунаванда барои гӯш кардан 
меояд, ӯ бояд пурсад: «Чӣ рӯй дод?» ва баъд мувофиқи нақше ки бояд 
бозад, амал намояд.  

• Шахси машғул  — дигар зангҳои телефониро қабул мекунад, гӯш 
намекунад, доимо диққаташро ба ягон чизи зебо равона мекунад, 
чӣ либосе дар тан доштани дигарон ё таҷҳизоти атрофро мушоҳида 
мекунад.
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• Шахси маслиҳатдиҳанда — ба ин монанд суханонро мегӯяд: «Шумо бояд ин корро кунед ...» 
«Агар шумо ин корро кунед ...  ҳамааш хуб мешавад».

• «Мушкилоти ман аз мушкилоти шумо калонтар аст». — «Агар шумо фикр мекунед, ки 
мушкилоти калон доред, ба ман гӯш диҳед …!» – ин шунаванда бояд фаҳмонад, ки ҳаёти худаш 
дар муқоиса бо ҳаёти дигарон то чӣ андоза бад аст.

• Шахси беандоза рӯҳонӣ  — Ин шунаванда бояд дар бораи он гап занад, ки ҳамеша шукргузор 
буда, Худоро ҳамду сано гуфтан даркор аст! «Ба Худо дуо гӯй, ва ҳамааш хуб мешавад». «Агар 
шумо ҳамеша хурсандӣ кунед, ҳамааш хуб мешавад». «Ҳамеша барои ҳама чиз шукргузор бош!»

• Шахси кунҷков  — ин шунаванда тамоми маълумотро ба даст овардан мехоҳад, ва баъд ба дигар 
дӯстон занг мезанад, то ки ба онҳо дар бораи мушкилӣ гап занад (дар назди шахсе ки бо ӯ 
гуфтугӯ дорад!).

• Шахси маҳкумкунанда  — ин шунаванда ба қаҳрамони мо мегӯяд, ки бахшиш пурсад, аз гуноҳҳо 
халос шавад, ва ба Худо рӯ оварад.

• Шахси чӯбин  — ин шунаванда дар назди шахсе ки  ҳикояташро шахс нақл менамояд, нишаста 
беҳаракат ва бесухан ба ӯ нигоҳ мекунад ва ҳеҷ гуна аксуламал намекунад.

• Шунавандаи хуб  — ба шахс менигарад, ҳеҷ гап назада сар меҷунбонад, ва фақат се савол 
медиҳад (нигаред ба поён) ва дар охир пешниҳод менамояд, ки баргашта бештар гуфтугӯ 
мекунад, ё, шояд, ҳатто бо шахс дуо гӯяд, агар ин зарур бошад.

• Чӣ рӯй дод? Дар давомаш чӣ рӯй дод? 

• Шумо худро чӣ гуна ҳис мекардед?

• Чӣ чиз барои шумо аз ҳама мушкилтар буд?v

> Саҳначаро таҳлил намоед: аз шахсе ки мушкилӣ дошт, пурсед, ки бо ҳар як навъи «шунаванда» 
худро чӣ гуна ҳис мекард. Дар бораи навъҳои гуногуни шунавандагоне ки гурӯҳ онҳоро дид, гап 
занед. Хоҳиш намоед, то намунаҳои онро зикр кунанд, ки чаро шунавандаи хуб будани аъзоёни 
гурӯҳ душвор аст (яъне, чаро гуфтугӯи «Ту»-ро бурдан душвор аст).

Намунаҳои монеаҳо барои шунидани хуб:

• Метарсам, ки чӣ гуфтанамро намедонам.

• Барои гӯш кардан вақт нест.

• Табъи ман хуш нест, то гӯш кунам.

• Метарсам, ки ин мушкилиро ҳал карда наметавонам.

• Метарсам, ки ман шахсро боз бештар ғамгин мекунам.

• Гуфтугӯ вақти беҳад зиёдро мегирад.

• Шояд ман аз шунидани ин ҳикоят худро бад ҳис мекунам.

• Шахс бояд на бо ман, балки бо мутахассис гап занад.

Чӣ тавр шунавандаи хуб дар саҳнача ба шахсе ки ӯ ҳикояташро гӯш мекард, ёрӣ расонд? Аз шахсе 
ки нақши шунавандаи хубро мебозид, пурсед, ки ҳангоми гӯш кардан худро чӣ гуна ҳис мекард.
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Ба якдигар бахшида шудан:
Оё дар ёд доред, ки дафъаи гузашта мо як-ду қоидаро, ки барои як ҷузъи ин гурӯҳ будан 
даркоранд, зикр карда будем?  

• Он чи дар гурӯҳ гуфта шудааст, дар гурӯҳ мемонад – шахси сазовори боварӣ бошед.

• Мо барои гӯш кардан дар ин ҷо ҳастем, на барои маслиҳат додан.

Ин саҳнача ба мо нишон дод, ки чаро ин қоидаҳо муҳиманд. Агар ин ба монанди додани маслиҳати 
хурд осон мебуд, шумо аллакай шифо меёфтед ва дар ин ҷо намебудед. Мо бояд ба якдигар 
имконияти тай намудани роҳро диҳем. Мо ҳама одамони гуногун ҳастем – ҳамаи мо бояд бо роҳи 
худ равем. 

Оё ягон хел қоидаҳои дигар ҳастанд, ки  шумо дар ин гурӯҳ барои вохӯриҳои мо дар ҳар ҳафта 
доштан мехостед?  
Ҳар як шахс ин изҳоротро (бо зимни ҳама гуна қоидаҳои дигар, ки гурӯҳ қабул мекунад), якҷоя, 
алоҳида ё дар зимни ҷуфтҳо ба дигарон мегӯяд: «Мо ҳикояти шунидаамонро ба ягон кас нақл 
намекунем. Мо маслиҳат намедиҳем, балки якдигарро гӯш мекунем».

Амалияи гӯш кардан

Оё шумо ибтидои ҳикоятамонро дар бораи Юсуф дар ёд доред? Корҳои ӯ хубанд. Ӯ бо падараш 
муносибатҳои хеле хуб дошт. Ӯ аз ҷониби Худо дар бораи ҳаёти худ хобҳо медид. Оё шумо дар ёд 
доред, ки кай ҳама корҳоятон хуб буданд? Биёед ба ҷуфтҳо муттаҳид шуда, ба якдигар дар бораи 
замоне дар ҳаётамон нақл менамоем, ки ҳама корҳоямон хуб буданд.  

Ба ҷуфтҳо вақти муайян диҳед, ки дар давоми он ҳар як шахс дар ҷуфт бояд дар бораи худ  
гап занад. 

Вобаста ба фарҳанг ва мавзӯи худатон, ин вақт аз 5 то 15 дақиқа барои як шахс буда 
метавонад. Ба иштирокчиён гӯед, ки кай ба шахси дигар гузаштан даркор аст. Имкон 
надиҳед, ки ин вақт хеле зиёд давом кунад, чунки ба фаслҳои «Ба боло нигариста» ва «Ба пеш 
нигариста» вақти кофӣ ҷудо кардан хеле муҳим аст.

> Қоидаҳои асосиро муҳокима намоед. Шунаванда, ба ҳамсуҳбаташ гӯш дода, танҳо се савол  
дода метавонад. 

• Чӣ рӯй дод? / Дар давомаш чӣ рӯй дод? (то ки гуфтугӯ давом дода шавад) 

• Шумо худро чӣ гуна ҳис мекардед?

• Чӣ чиз аз ҳама мушкилтар буд? 

> Пас аз он ки ҷуфтҳо бо якдигар гуфтугӯ мекунанд, бигузор онҳо дар бораи таҷрибаи худ дар 
гурӯҳ гап зананд.  

• Шумо худро чӣ гуна ҳис мекардед, ҳангоме ки шунаванда будед? Оё ҷавобҳои худро ба 
саволҳо маҳдуд карданатон душвор буд? (Агар гуфтугӯро ҳамчун шунаванда ба охир расондани 
иштирокчиён душвор бошад, ба онҳо имконият диҳед, ки чунин гӯянд: «Оё баъдтар бо шумо 
дар ин бора гуфтугӯ карда метавонем?» Онҳо ҳамчунин метавонанд пешниҳод кунанд, ки бо ин 
шахс дуо гӯянд, зеро онҳо ҳанӯз маслиҳат намедиҳанд, балки дуо мегӯянд!)

• Шумо худро чӣ гуна ҳис мекардед, ҳангоме ки дигарон суханони шуморо гӯш мекарданд? 
Шунавандаи шумо чӣ кор мекард, то ки шумо худро озод ҳис кунед?  
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2. НИГОҲ БА БОЛО 
 
Ба шумо ҳикоятро дар бораи он нақл кардан мехоҳам, ки чӣ тавр ҳама чиз дар ин ҷаҳон хуб сар 
шуда буд. Худо ҷаҳони моро ин гуна ба нақша гирифта буд...

> Ҳикояти Офаринишро ду бор нақл намоед

Офариниш—Ҳастӣ, бобҳои 1–2

Дар ибтидо Худо буд *, ва танҳо Худо буд. Худо сухан гуфт. Ҳангоме ки Ӯ чунин кард, 
Ӯ оламро ва ҳамаи он чиро, ки дар он ҳаст, офарид – ҳамаи он чиро, ки мо дидан 
метавонем, ва ҳамаи он чиро, ки мо намебинем. Ӯ сухан гуфт ва рӯшноӣ ва офтоб, 
моҳ ва ситораҳоро офарид. Ӯ сухан гуфт ва хушкиви обро офарид. Ӯ сухан гуфт ва 
парандагонро дар ҳаво ва  моҳиёнро дар баҳрҳо, ва ҳамаи растаниҳоро, ки дар хушкӣ 
мерӯянд, офарид.3 Ӯ сухан гуфта тамоми мавҷудоти заминро меофарид.

Худо ба ҳамаи он чи кард, нигариста, гуфт: «Ин хуб аст».

Баъд Худо мавҷудоти махсусеро офарид – мард ва занро. Ӯ онҳоро ба сурат ва шабоҳати 
Худ офарид. Ӯ ин корро чунин кард: Ӯ хоки заминро гирифта, аз он одамро бисиришт. 
Худо ба одам нафаси ҳаётро дамид, ва одам зинда шуд. Худо одамро дар боғи махсусе 
ки Ӯ махсус барои ӯ тайёр кард, ҷой дод. Ӯ ба мард фармуд, ки боғро нигоҳубин кунад. 
Ӯ гуфт: «Дар маркази боғ ду дарахт ҳаст – дарахти ҳаёт, ва дарахти донистани неку бад. 
Шумо метавонед аз меваҳои ҳамаи дарахтони боғ хӯред, аммо агар шумо аз меваи 
дарахти донистани неку бад хӯред, мемуред».

Ва он гоҳ Худо дид, ки ин шахс танҳо аст, ва гуфт: «Ин хуб нест». Ҳамин тариқ, Ӯ ба мард 
хоби сахте оварда, аз паҳлӯи ӯ қабурғаеро гирифт, ва аз он занро офарид.  

Ҳангоме ки Ӯ занро назди мард овард, мард ба ӯ нигарист ва гуфт: «Оҳо! Вай ба ман 
монанд аст. Мард ва зан дар боғ ҳамроҳи Худо хушбахтона мезистанд. Онҳо луч буданд, 
ва шарм намекарданд. Худо онҳоро баракат дод ва ба онҳо фармуд, ки заминро пур 
кунанд ва дар ҳаққи он ғамхорӣ намоянд. Худо ба ҳамаи он чи кард, нигариста, гуфт:  
«Ин ХЕЛЕ хуб аст».  

Худо ҳама чизро дар шаш рӯз офарид, аз ҳамин сабаб Ӯ рӯзи ҳафтумро рӯзи махсус, рӯзи 
муқаддаси истироҳат гардонд.

*CARS:  Худои Таоло ё Абадӣ

> Ба иштирокчиён пешниҳод намоед, ки тамоми ҳикоятро нақл намоянд. Ҳикоятро бо ин савол сар 
кунед: «Дар давомаш чӣ рӯй дод?» Имкон диҳед, ки одамони гуногун он қисми ҳикоятро, ки дар ёд 
доранд, нақл кунанд.

3 Дар бораи тартиби офариниши ҷаҳон пайдарҳам нақл намудан ҳатмӣ нест, агар нақли шумо ба пайдарҳамии дигар ишора 
намекарда бошад.
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> Бигузор иштирокчиён аз рӯи ҳикоят саҳначае намоиш диҳанд. Як шахс метавонад ҳикояти 
персонажи худро нақл намояд ё ҳар як узви гурӯҳ метавонад «бо овози қаҳрамони худ» гап занад.    
  
Шумо набояд амалҳоро қатъ намоед. Аз иштирокчиён хоҳиш кунед, ки ҳамин саҳначаро бори 
дигар намоиш диҳанд, аммо ин дафъа бе суханон. Онҳо бояд фақат амал намоянд. Ба онҳо 
фаҳмонед, ки амалро дар лаҳзаҳои муҳим бозмедоред. Дар ин лаҳзаҳои муҳим (идеяҳоро ниг. 
дар поёнтар) амалро боздошта, пурсед: «Дар ин лаҳзаи ҳикоят чӣ рӯй медод?» ва «Шумо (номи 
персонаж) дар ин лаҳзаи ҳикоят чиро эҳсос менамудед?» Пас аз ҳар як саҳнача ҳамчунин 
метавонед пурсед: «Шумо дар ин саҳнача чиро дидед?» ё «Ҳангоми бозидани нақши муайян чӣ 
ҳиссиёте доштед?» Муҳим он аст, ки иштирокчиён ҳиссиётҳои иштирокчиёни ҳикоятро фаҳманд.

*Амалро дар лаҳзаҳои пешниҳодшавандаи рафти саҳнача боздошта, аз ҳар як иштирокчӣ пурсед, 
ки ӯ чиро ҳис мекунад…

• Худо ба одам нафаси ҳаётро дамид, ва ӯ зинда шуд.

• Худо занро назди мард овард.

• Мард ва зан дар боғ ҳамроҳи Худо мезистанд.

• Пас аз он ки Худо ҳама корҳор кард, гуфт: «Ин ХЕЛЕ хуб аст».

> Пурсед, ки оё як шахс тамоми ҳикоятро нақл карда метавонад. Ба ҳама гӯед, ки иштирокчиёни 
гурӯҳ ба якдигар ёрӣ дода метавонанд. Ҳангоми нақли ҳикоят аз гурӯҳ ёрӣ пурсидан мумкин аст.

> 5 саволи зеринро диҳед

• Дар ин ҳикоят чӣ чиз ба шумо маъқул аст?

• Дар ин ҳикоят чиро қабул кардан бароятон мушкил аст?

• Ин ҳикоят ба мо дар бораи Худо чӣ мегӯяд?  Боварӣ ҳосил намоед, ки онҳо аниқ дар бораи 
муҳаббати Худо ба одамон мегӯянд.)

• Ҳикоят дар бораи муносибатҳои одамон  бо Худо ба мо чӣ мегӯяд? Бо табиат? Бо якдигар?

• Агар ин ҳикоят рост бошад, он андешаронии шуморо чӣ гуна дигар менамояд?  / Ин ҳикоят 
барои ҳаёти шумо дар ин ҳафта чӣ аҳамияте дорад?

ФАЪОЛИЯТИ ШИФОДИҲАНДА
Фаъолияти шифодиҳанда барои он муқаррар шудааст, ки мафҳумҳоро дар ҳикоят мустаҳкам 
намояд ё ба шахс ёрӣ расонад, ки ҳиссиёти худро фаҳмад ё дар атрофи худ ҷамъияти 
шифодиҳанда бунёд намояд. Ҳар як дарс фаъолияти шифодиҳандаи муайян дорад. Ҳатман 
нишон диҳед, ки ин амалҳои шифодиҳанда муҳиманд. Ҳангоми ин амал шумо метавонед ҷои 
худро дар ҳуҷра дигар карда, ё ба ҷои дигар гузашта, инро дар фазо нишон диҳед. Баранда 
ҳамчунин бояд ҳар як амали шифодиҳандаро ҳамроҳи гурӯҳ ба ҷо оварад.

Суруд:vi Дар гурӯҳ дар шакли шавқовари бозӣ кор кардан – воситаи олидараҷаест барои бунёд 
намудани ҷамъият ва якҷоя ба ягон чизи хеле хуб равона кардани диққат.

Сурудеро дар бораи муҳаббати Худо эҷод намоед, ки дар ҳикоят асос ёфта бошад. Шумо инро дар 
гурӯҳҳои хурд ё дар гурӯҳи калон карда метавонед, агар на зиёда аз 6 кас бошед. Баъд  сурудҳоро 



Умеди Нав ЗИЁД КАРДАНИ ШИФҲЁБӢ БАРОИ ДИЛҲОИ ҒАМДИДА  /   22

барои якдигар хонед ва онҳоро дар давоми ҳафтаҳои оянда ҳангоми парастиш дар аввали ҳар як 
дарс истифода баред.

Барои навиштани суруд метавонед тамоми ҳикоятро нақл намоед; метавонед як оятро интихоб 
намоед, ки ба фикри шумо, калидӣ аст; ё метавонед дар асоси мавзӯи нҳикоят суруде эҷод намоед. 
Шумо метавонед мусиқии худро эҷод намоед ё оҳангеро истифода баред, ки аллакай медонед.

Такрори фаъолияти шифодиҳанда:  Пас аз анҷом ёфтани суруд ба гурӯҳи хурди худ гузаред ё бо 
шарикон муттаҳид шавед ва муҳокима намоед, ки ҳамчун гурӯҳ бо ҳам барои эҷод намудани суруд 
кор кардан чӣ гуна буд. Касонеро, ки иштирок кардан намехоҳанд, маҷбур накунед.

3. НИГОҲ БА ПЕШ
Ёдрасии биниш
Оё мо ба ҳама чиз бо чашмони Юсуф нигариста метавонем чун дар он лаҳзае ки ӯ ба касоне 
ки ӯро озор дода буданд, гуфт: «Натарсед. Шумо ба ман зарар расонданӣ будед, аммо Худо 
онро ба некӣ гардонд – на танҳо барои ман, балки ҳамчунин барои наҷоти бисёр одамон».

Одамон
Дар бораи касе дар ҳаёти худ фикр кунед, ки шунидани ҳикояти Офариниш барояш фоиданок 
мебуд. 

Амалия: Ҳикояти Офаринишро нақл намоед
Оё ин ҳикоятро боз ба ягон кас нақл карда метавонед? Онро ба кӣ нақл мекардед?  (Агар дар ин 
бора пештар нагуфта бошед, гӯед, ки аз хонаи худ сар кардан аз ҳама беҳтар аст.) Ҳангоме ки мо 
ин ҳикоятро такрор мекунем, дар бораи шахсе фикр кунед, ки онро ба ӯ нақл менамоед.

> Аз иштирокчиён хоҳиш намоед, ки дукасӣ ё секасӣ ҷамъ шуда, нақли ҳикоятро машқ кунанд 
ва ба якдигар саволҳо диҳанд.  Ҳамчунин аз онҳо хоҳиш намоед, ки саволҳоро барои шунидан 
аз қисми “Ба ақиб нигариста” ба ёд оваранд ва ба онҳо ёдрас кунед, ки онҳо ҳамчунин ин ҳафта 
метавонанд пурсидани ин саволҳоро машқ кунанд.

> Такрори дарсҳои 1-2.

Дуо/истифода  
> Ба касе ки ин ҳикоятро ба ӯ нақл мекунед, пешниҳод намоед, ки ин ҳикоятро ба аъзоёни оила 
ва ба дӯстон нақл кунад, ва ба ӯ ягон кори неки хурд кунед. Масалан, ягон чизи вазнинро барои ӯ 
бардошта оваред, ба суханонаш гӯш диҳед ё шишаи обро ба ӯ диҳед. Меҳрубонӣ зоҳир намоед, то 
нишон диҳед, ки Худо ӯро дӯст медорад.    

Барои ҳафтаи оянда ва барои касоне ки ин ҳикоятро мешунаванд, дуо гӯед.

{



Умеди Нав ЗИЁД КАРДАНИ ШИФҲЁБӢ БАРОИ ДИЛҲОИ ҒАМДИДА  /   23

1. НИГОҲ БА АҚИБ  

• Парастиш — сурудҳоро аз дарси 2 хонед (аз рӯи хоҳиш)

• Ҳафтаи шумо чӣ гуна гузашт?

• Оё шумо ҳикоятро дар бораи Офариниш нақл карда тавонистед? Ин чӣ 
тавр буд?

• Барои якдигар ва барои одамоне ки ин ҳикоятро шунидаанд, дуо гӯед.

Амалияи шунидан

Лаҳзаеро ба ёд оваред, ки мо дар бораи хуб ё бад гӯш кардан фаҳмидем. 
Дар бораи ҳафтаи гузаштаи худ фикр кунед – оё намунаҳои хуб ё бад гӯш 
карданро оварда метавонед?

Боре Юсуф ба ҷустуҷӯи бародаронаш, ки гӯсфандони падари худро 
мечарониданд, равона шуд. Ҳангоме ки бародаронаш ӯро аз дур диданд, 
байни худ дар бораи он гуфтугӯ карданд, ки то чӣ андоза ӯро дӯст 
намедоранд. Онҳо қарор доданд, ки ба ӯ дард расонанд, ва аз ин лаҳза 
ҳама чиз барои Юсуф бад шуд. Ҳамаи мо ба чунин давраҳо дучор мешавем. 
Имрӯз мо дар бораи яке аз чунин мавридҳо гап мезанем. Ба ҷуфтҳо 
муттаҳид шавед ва бо якдигар дар бораи он вақте ки корҳоятон ё корҳои 
ягон шиносатон бад буданд, ҳикоят кунед.

> Муҳокимаи қоидаҳои асосӣ барои кор дар ҷуфтҳо. Шунаванда метавонад 
танҳо се савол диҳад, то ки ба муҳокима ёрӣ расонад.  

• Чӣ рӯй дод? ё Баъд чӣ рӯй дод? (барои давом додани гуфтугӯ)

• Шумо худро чӣ гуна ҳис мекардед?

• Чӣ чиз аз ҳама мушкилтар буд?

> Пас аз он ки ҷуфтҳо ҳикоятҳоро ба якдигар нақл мекунанд, бигузор 
онҳоро дар гурӯҳи калон нақл намоянд. Шунаванда будан чӣ гуна буд? Нақл 
намудани ҳикояти худ чӣ гуна аст?

Агар иштирокчиён пурсанд, ки чаро шунавандагон танҳо се савол дода 
метавонанд, ба онҳо ёдрас намоед, ки сухан дар бораи он меравад, ки 
ба шахси дигар дар нақл намудани ҳикояташ ёрӣ диҳем. Мо ҳар қадар 
бештар саволҳо диҳем, ҳамон қадар бештар гуфтугӯро ба самти махсус 
равона менамоем. Лекин, ҳангоме ки гӯянда барои гап задан озодии 
бештар ҳис мекунад, ӯ ба он самте рафта метавонад, ки дилаш ӯро ба 
он равона менамояд. Бисёр вақт шифои ғайричашмдошт рӯй медиҳад, 
ҳангоме ки гуфтугӯҳои одамон ба он самтҳое равона мешаванд, ки онҳо 
фикр ҳам намекарданд, ки дар хусуси онҳо гап задан даркор аст.
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2. НИГОҲ БА БОЛО  

Ба шумо ҳикоятеро дар бораи он нақл кардан мехоҳам, ки чӣ тавр дар замин ҳама чиз бад шуд, чӣ 
тавр ба ҷаҳон азоб, дард ва беитоатӣ дохил шуд.
 
> Ҳикояти Ба гуноҳ афтодан/Ваъдаро ду бор нақл намоед.

БА ГУНОҲ АФТОДАН ВА ВАЪДА — Ҳастӣ 3, Ишаъё 53

Мор аз ҳамаи ҷонвароне ки Худо офарид, маккортар буд *. Шайтон * ба ҷисми мор 
даромад. Боре мор ба боғ омад, ки зан он ҷо буд. Мор гуфт: «Оё рост аст, ки Худо ба 
шумо гуфтааст, ки аз меваи ҳеҷ як дарахти боғ нахӯред?» Зан гуфт: «Не, ин рост нест. 
Мо аз меваи ҳамаи дарахтони боғ хӯрда метавонем, ғайр аз дарахти донистани неку 
бад. Агар мо аз меваи ин дарахт хӯрем, мемурем. «Не, ту намемурӣ, – гуфт мор, – Худо 
медонад, ки агар ту аз меваи ин дарахт хӯрӣ, ба Ӯ монанд мешавӣ».  

Зан ба дарахт нигарист – мева намуди хеле хуб дошт, ва зан мехост каме аз ин дониш 
дошта бошад. Ҳамин тариқ, зан аз меваи дарахт гирифта хӯрд ва каме ба шавҳараш, ки 
бо ӯ буд, дод, ва шавҳараш низ каме хӯрд. Ҳамин ки онҳо меваро хӯрданд, чашмони онҳо 
кушода шуданд. Онҳо фаҳмиданд, ки луч ҳастанд, ва шарм доштанд. Онҳо баргҳоро ҷамъ 
карданд, то ки худро пӯшонанд. Баъдтар, чун ҳарвақта, он бегоҳ, Худо омад, то ки бо онҳо 
муошират кунад. Ҳангоме онҳо шуниданд, ки Ӯ наздик меояд, гурехта пинҳон шуданд.

Худо ба боғ омад ва пурсид: «Ту дар куҷоӣ?» Одам ҷавоб дод: «Ман дар ин ҷо ҳастам, 
ман пинҳон шудам. Ман тарсидам». Худо гуфт: «Чаро ту тарсидӣ? Оё аз меваи дарахте ки 
хӯрдани онро манъ карда будам, хӯрдӣ?» Мард гуфт: «Ин зане ки Ту ба ман додӣ, меваро 
ба ман дод, ва ман онро хӯрдам». Худо ба зан рӯ овард ва гуфт: «Чӣ рӯй дод?» Зан гуфт: 
«Ин мор аст. Ӯ маро фиреб дод».

Аз ҳамон вақт ҳама чиз дигаргун шуд – дард, азобҳо ва марг ба ҷаҳон дохил шуданд. Дар 
замин зистан мушкил шуд. Дар муносибатҳо байни одамон, хусусан дар муносибатҳо 
байни мардон ва занон шиддатнокӣ, айбдоркуниҳо ва мушкилот ба миён меомаданд. 
Муносибатҳои одамон бо Худо ҳамчунин вайрон шуда буданд.

Худо дид, ки баргҳо барои пӯшондани онҳо кифоя нестанд, аз ҳамин сабаб Ӯ яке аз 
ҳайвонҳои офаридаашро кушта, аз он либос тайёр кард. Баъд Худо фикр кард: «Чӣ 
мешавад агар онҳо аз меваи дарахти диҳандаи ҳаёт хӯранд ва абадзинда шаванд? Аз 
ҳамин сабаб Ӯ мард ва занро аз боғ баровард ва дар назди дарвоза посбонеро гузошт, то 
ки мард ва зан боз даромада натавонанд.  

Мард ва ва зан соҳиби фарзандон шуданд, ва фарзандони онҳо низ  соҳиби фарзандон 
шуданд, ва ба зудӣ замин аз одамон пур шуд. Аммо муносибатҳои одамон бо Худо 
ҳанӯз вайрон буданд. Муносибатҳои онҳо бо якдигар ҳанӯз вайрон буданд. Ҳаёти онҳо 
хеле мушкил буд. Онҳо ҳанӯз ба Худо беитоатӣ мекарданд, ва ҳанӯз азоб мекашиданд. 
Аммо  Худо одамонро фаромӯш накарда буд, Ӯ онҳоро дӯст медошт. Ӯ нақшае дошт,  ки 
муносибатҳояшонро барқарор намояд, онҳоро ба худ баргардонад. 

Худо ба одамон ба воситаи пайғамбарони Худ паёмҳо фиристода, ба онҳо дар бораи 
нақшаиХуд мегуфт. 
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Худо гуфт: «Ман ба шумо Наҷотдиҳандаро мефиристам, ки ҳеҷ гоҳ ҳеҷ кори бад 
намекунад – Ӯ комил аст. Аммо ҳатто дар чунин маврид одамон аз Ӯ нафрат мекунанд 
ва Ӯро рад менамоянд. Онҳо Ӯро ба азобҳо гирифтор мекунанд; ва, дар охир, онҳо Ӯро 
қатл мекунанд. Ҳангоме ки ин рӯй медиҳад, Ӯ ҳамаи азобҳо ва беитоатии шуморо ба Худ 
мегирад. Ӯ барои беитоатии шумо мемурад. Аммо Ӯ ба ҳаёт бозмегардад! Ба шарофати 
он чи ин Наҷотдиҳанда барои шумо мекунад, Ӯ ба шумо имконият медиҳад, ки бо 
Худо муносибатҳои дуруст дошта бошед». Ин хабари хуш барои одамон буд, ва онҳо 
Наҷотдиҳандаро, ки Худо ваъда дода буд, бесаброна интизор буданд.

* CARS:  Худои Таоло ё Абадӣ, шайтон

> Ба иштирокчиён пешниҳод намоед, ки тамоми ҳикоятро нақл намоянд. Ҳикоятро бо ин савол сар 
кунед: «Дар давомаш чӣ рӯй дод?» Имкон диҳед, ки одамони гуногун он қисми ҳикоятро, ки дар ёд 
доранд, нақл кунанд.

> Бигузор иштирокчиён аз рӯи ҳикоят саҳначае намоиш диҳанд. Як шахс метавонад ҳикояти 
персонажи худро нақл намояд ё ҳар як узви гурӯҳ метавонад «бо овози қаҳрамони худ» гап 
занад.  Шумо набояд амалҳоро қатъ намоед. Аз иштирокчиён хоҳиш кунед, ки ҳамин саҳначаро 
бори дигар намоиш диҳанд, аммо ин дафъа бе суханон. Онҳо бояд фақат амал намоянд. Ба 
онҳо фаҳмонед, ки амалро дар лаҳзаҳои муҳим бозмедоред. Дар ин лаҳзаҳои муҳим (идеяҳоро 
ниг. дар поёнтар) амалро боздошта, пурсед: «Дар ин лаҳзаи ҳикоят чӣ рӯй медод?» ва «Шумо 
(номи персонаж) дар ин лаҳзаи ҳикоят чиро эҳсос менамудед?» Пас аз ҳар як саҳнача ҳамчунин 
метавонед пурсед: «Шумо дар ин саҳнача чиро дидед?» ё «Ҳангоми бозидани нақши муайян чӣ 
ҳиссиёте доштед?» Муҳим он аст, ки иштирокчиён ҳиссиётҳои иштирокчиёни ҳикоятро фаҳманд.  

*Амалро дар лаҳзаҳои пешниҳодшавандаи рафти саҳнача боздошта, аз ҳар як иштирокчӣ пурсед, 
ки ӯ чиро ҳис мекунад…

• Аз Одам ва Ҳавво пурсед, ки дар ибтидо, пеш аз пайдо шудани мор, зиндагии онҳо дар боғ чӣ 
гуна аст.

• Ҳангоме ки Худо ба ӯ гап мезанад, аз Одам пурсед: «Ту чиро ҳис мекунӣ?»

• Ҳангоме ки Одам Ҳавворо айбдор мекунад, аз Ҳавво пурсед: «Ту чиро ҳис мекунӣ?»

• Ҳангоме ки Худо ҳайвонеро мекушад, аз Ӯ пурсед: «Ту чиро ҳис мекунӣ?»

• ҳангоме ки Худо ба Одам ва Ҳавво либос мепӯшонад, аз онҳо пурсед: «Шумо чиро ҳис мекунед?»

• Ҳангоме ки Худо Одаму Ҳавворо аз боғ меронад, аз онҳо пурсед: «Шумо чиро ҳис мекунед?» 
Ҳамин саволро ба Худо диҳед.

> Пурсед, ки оё як шахс тамоми ҳикоятро нақл карда метавонад. Ба ҳама гӯед, ки иштирокчиёни 
гурӯҳ ба якдигар ёрӣ дода метавонанд. Ҳангоми нақли ҳикоят аз гурӯҳ ёрӣ пурсидан мумкин аст.

> 5 саволи зеринро диҳед

• Дар ин ҳикоят чӣ чиз ба шумо маъқул аст?

• Дар ин ҳикоят чиро қабул кардан бароятон мушкил аст?
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• Ин ҳикоят ба мо дар бораи Худо чӣ мегӯяд? (Боварӣ ҳосил намоед, ки онҳо дар бораи 
муҳаббати Худо гап мезананд.)

• Ин ҳикоят ба мо дар бораи муносибатҳои одамон  бо табиат, бо якдигар ва бо Худо ҳозир чӣ 
мегӯяд?

• Агар ин ҳикоят рост бошад, он андешаронии шуморо чӣ гуна дигар менамояд?  / Ин ҳикоят 
барои ҳаёти шумо дар ин ҳафта чӣ аҳамияте дорад?

ФАЪОЛИЯТИ ШИФОДИҲАНДА
Фаъолияти шифодиҳанда барои он муқаррар шудааст, ки мафҳумҳоро дар ҳикоят мустаҳкам 
намояд ё ба шахс ёрӣ расонад, ки ҳиссиёти худро фаҳмад ё дар атрофи худ ҷамъияти 
шифодиҳанда бунёд намояд. Ҳар як дарс фаъолияти шифодиҳандаи муайян дорад. Ҳатман 
нишон диҳед, ки ин амалҳои шифодиҳанда муҳиманд. Ҳангоми ин амал шумо метавонед ҷои 
худро дар ҳуҷра дигар карда, ё ба ҷои дигар гузашта, инро дар фазо нишон диҳед. Баранда 
ҳамчунин бояд ҳар як амали шифодиҳандаро ҳамроҳи гурӯҳ ба ҷо оварад.

Расми дард /ҷароҳати дил ё монеро дар муносибатҳо бо Худо мекашем:viii Дарки дарди мо / 
ҷароҳати дил (дили озурда) қадами муҳим ба сӯи шифоёбӣ аст. Мавҷудияти ин ҷароҳат байни мо 
ва Худо монеа шуда метавонад. Ҷароҳатҳои дили мо (озорҳои дили мо) аз боиси азобҳое  буда 
метавонанд, ки аз сар гузаронидаем, ё гуноҳе ки кардаем. Бисёр вақт мо наздикиро бо Худо ҳис 
намекунем ва осоиш надорем, аммо намедонем, ки чаро. Биёед лаҳзае бозистода, аз Худо хоҳиш 
мекунем, ки ҷароҳати диламонро (озори диламонро) ба мо нишон диҳад, то ки онро дарк намоем 
– ин қадами якум ба сӯи ҳалли масъала аст.
 
Ба саволе ҷавоб диҳед, ки дар ин ҳикояте ки мо шунидем, бадӣ ба ҷаҳон чӣ гуна дохил шуд? (Ба 
воситаи шайтон ва ба воситаи қарорҳои бад ва беитоатии худамон).  Натиҷаҳои ин бадӣ чиҳо 
буданд? (азоб ва гуноҳ).   Дард аз азобҳо ва гуноҳамон байни мо ба Худо монеа барпо карда 
метавонад.  Муддатеро дар дуо гузаронед ва аз Худо хоҳиш намоед, ки ба шумо дарди дилатон, 
гуноҳ ё чизеро, ки ба фикри шумо, байни шумо ва Ӯ монеа аст, нишон диҳад.

Инро тасвир намоед. Агар барои иштирокчиёни гурӯҳи шумо расм кашидан душвор ё 
нороҳаткунанда бошад, ё агар онҳо манзараи инро тасвир кардан натавонанд, аз онҳо хоҳиш 
кунед, ки вақтро дар дуо гузаронанд, ва баъд ба кӯча баромада, чӯб, санг ё ягон чизи дигари 
табииро, ки чун дарди онҳо тасаввур кардан мумкин аст, ёбанд. Дар минтақаҳое аз қабили Осоиёи 
Ҷанубӣ расм кашидан душвор буда метавонад, аммо занҳо метавонанд ҳиноро истифода баранд, 
то ки бар рӯи дасташон ё дар варақи коғаз расм кашанд.

Такрори фаъолияти шифодиҳанда. Пас аз анҷом ёфтани расмкашӣ ба гурӯҳи хурди худ ё ба 
ҷуфтҳо муттаҳид шуда, он чиро, ки тасвир кардед, муҳокима намоед. Агар шумо дар бораи чизи 
тасвиркардаатон гап задан нахоҳед, муҳокима намоед, ки тасвир намудани манзараи дард чӣ гуна 
буд (яъне чиз тасвиркардаатонро муҳокима кардан даркор нест, аммо агар хоҳиш дошта бошед, 
дар бораи он гуфтугӯ кардан мумкин аст, ки кор бо сурат чӣ тавр гузашт.)  Касонеро, ки ин корро 
кардан намехоҳанд, маҷбур накунед. 
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3. НИГОҲ БА ПЕШ
Ёдрасии биниш  
Оё мо ба ҳама чиз бо чашмони Юсуф нигариста метавонем чун дар он лаҳзае ки ӯ ба касоне 
ки ӯро озор дода буданд, гуфт: «Натарсед. Шумо ба ман зарар расонданӣ будед, аммо Худо 
онро ба некӣ гардонд – на танҳо барои ман, балки ҳамчунин барои наҷоти бисёр одамон».  

Одамони амалия: Ҳикояти Ба гуноҳ афтоданро нақл намоед
Дар бораи касе дар ҳаёти худ фикр кунед, ки шунидани ҳикояти Ба гуноҳ афтодан барояш 
фоиданок мебуд.

Оё ин ҳикоятро боз ба ягон кас нақл карда метавонед? Онро ба кӣ нақл мекардед?  (Агар дар ин 
бора пештар нагуфта бошед, гӯед, ки аз хонаи худ сар кардан аз ҳама беҳтар аст.) Ҳангоме ки мо 
ин ҳикоятро такрор мекунем, дар бораи шахсе фикр кунед, ки онро ба ӯ нақл менамоед.

> Аз иштирокчиён хоҳиш намоед, ки дукасӣ ё секасӣ ҷамъ шуда, нақли ҳикоятро машқ кунанд 
ва ба якдигар саволҳо диҳанд.  Ҳамчунин аз онҳо хоҳиш намоед, ки саволҳоро барои шунидан 
аз қисми “Ба ақиб нигариста” ба ёд оваранд ва ба онҳо ёдрас кунед, ки онҳо ҳамчунин ин ҳафта 
метавонанд пурсидани ин саволҳоро машқ кунанд.

> Такрори дарсҳои 1-3. 

Дуо/истифода  
> Ба касе ки ин ҳикоятро ба ӯ нақл мекунед, пешниҳод намоед, ки ин ҳикоятро ба аъзоёни оила 
ва ба дӯстон нақл кунад, ва ба ӯ ягон кори неки хурд кунед. Масалан, ягон чизи вазнинро барои ӯ 
бардошта оваред, ба суханонаш гӯш диҳед ё шишаи обро ба ӯ диҳед. Меҳрубонӣ зоҳир намоед, то 
нишон диҳед, ки Худо ӯро дӯст медорад.  

Барои ҳафтаи оянда ва барои касоне ки ин ҳикоятро мешунаванд, дуо гӯед.

{
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1. НИГОҲ БА АҚИБ
• Парастиш —хондани суруде аз дарси 2 (аз рӯи хоҳиш)

• Ҳафтаи шумо чӣ гуна гузашт?

• Оё шумо ҳикоятро дар бораи Ба гуноҳ афтодан/ваъда нақл кардаед? Он 
чӣ гуна гузашт?

• Барои якдигар ва барои одамоне ки ин ҳикоятро шунидаанд, дуо гӯед.

Шунидан

Лаҳзаеро ба ёд оваред, ки мо дар бораи хуб ё бад гӯш кардан фаҳмидем. 
Дар бораи ҳафтаи гузаштаи худ фикр кунед – оё намунаҳои хуб ё бад гӯш 
карданро оварда метавонед?

Аз боиси он ки  Юсуфро бардурӯғ айбдор намуданд, ӯ бо дигар одамон дар 
зиндон буд. Дар он ҷой шахсе буд, ки ба Юсуф барои ёрӣ муроҷиат намуд, 
чунки ин шахс хобе дида буд. Юсуф хоби ӯро маънидод намуд ва гуфт, ки ӯ 
дар вазифааш дар қасри фиръавн барқарор карда мешавад. Ин муқаррарӣ 
аст, ҳангоме ки мо бояд барои ёрӣ ба касе муроҷиат намоем. Биёед дар 
зимни ҷуфтҳо дар бораи он мавриде нақл мекунем, ки шумо дар лаҳзаи 
душворӣ ба касе барои ёрӣ муроҷиат намудед ё касе барои ёрӣ ба шумо 
муроҷиат намуд. Ва ин ба шумо ё ба каси дигар ёрӣ дод.  

> Муҳокимаи қоидаҳои асосӣ барои кор дар ҷуфтҳо. Шунаванда метавонад 
танҳо се савол диҳад, то ки ба муҳокима ёрӣ расонад.

• Чӣ рӯй дод? Ё баъд чӣ рӯй дод? (барои давом додани гуфтугӯ)

• Шумо худро чӣ гуна ҳис мекардед?

• Чӣ чиз аз ҳама мушкилтар буд? Чӣ чиз аз ҳама хубтар буд?  

> Пас аз он ки ҷуфтҳо ҳикоятҳоро ба якдигар нақл мекунанд, бигузор 
онҳоро дар гурӯҳи калон нақл намоянд. Шунаванда будан чӣ гуна буд? Нақл 
намудани ҳикояти худ чӣ гуна аст?

2. НИГОҲ БА БОЛО
Ба шумо ҳикоятеро дар бораи як шахсе ки ёрӣ дархост намуд, нақл кардан 
мехоҳам.

> Ҳикоятро дар бораи зане ки бемории хунравӣ дошт, ду бор нақл намоед.  
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Зане ки бемории хунравӣ дош т— Инҷили Марқус, боби 5

Худо * ҳақиқатан Наҷотдиҳандаи ваъдакардааш Исоро фиристод *. Исо исбот намуд, ки Ӯ 
касе аст, ки меояд ва ҳамаи дардҳо ва ҳамаи гуноҳҳои моро ба Худ мегирад.  

Боре Исо дар шаҳр буд, ва издиҳоми калони одамон аз пайи Ӯ мерафтанд. Дар байни 
издиҳом шахси хеле аҳамиятнок аз шаҳр буд. Ӯ назди Исо омада пеши пойҳои ӯ афтид. Ӯ 
гуфт: «Исо, духтарам дар хона бемор аст. Ӯ дар ҳолати мурдан аст. Аммо ман медонам, ки 
агар ту омада, ба ӯ даст гузорӣ, ӯ сиҳат мешавад». Исо ҳамроҳи он кас ба хонаи ӯ равона 
шуд.

Издиҳом бо кӯчаҳои танг аз паси Исо рафтанро давом медод. Дар байни издиҳом зане 
буд, ки дувоздаҳ сол инҷониб гирифтори бемории хунравӣ буд. Ӯ ба табибони гуногун 
муроҷиат карда буд. Ӯ ҳамаи пулҳояшро сарф кард, аммо аҳволаш беҳтар намешуд, 
балки бадтар мегардид. Ҳангоме зан шунид, ки Исо ба шаҳри онҳо омадааст, ӯ ба худ 
фикр кард: «Агар ба Ӯ наздик шуда ба домани либоси ӯ даст расонам, медонам, ки шифо 
меёбам». Ҳамин тавр, ӯ аз байни одамон гузашт ва дасташро дароз карда, ба домани 
либоси Исо даст расонд. Ҳамин ки зан ин корро кард, ҳис намуд, ки шифо ёфт. Исо низ 
донист, ки қувваи Худо дар Ӯ касеро шифо додааст.

Ӯ ба ақиб нигариста, гуфт: «Кӣ ба Ман даст расонд?» Пайравонаш, ки бо Ӯ буданд, 
гуфтанд: «Исо, бисёр касон ба Ту даст мерасонанд». Аммо Исо боз ҳам ба атроф нигоҳ 
мекард.  Зан донист, ки Исо дар бораи ӯ мегӯяд, ва аз ҳамин сабаб назди Исо омад ва 
бо тарсу ларз пеши пойҳои Ӯ афтид. Зан ба Ӯ ҳикояти худро нақл намуд. Исо ба вай 
нигариста, гуфт: «Духтарам, имоне ки ба Ман дорӣ, туро шифо дод. Бо осоиш бирав. 
Азобҳои ту ба охир расиданд». * 

CARS:  Худои Таоло ё Абадӣ, Исо  

> Ба иштирокчиён пешниҳод намоед, ки тамоми ҳикоятро нақл намоянд. Ҳикоятро бо ин савол сар 
кунед: «Дар давомаш чӣ рӯй дод?» Имкон диҳед, ки одамони гуногун он қисми ҳикоятро, ки дар ёд 
доранд, нақл кунанд.

> Бигузор иштирокчиён аз рӯи ҳикоят саҳначае намоиш диҳанд. Як шахс метавонад ҳикояти 
персонажи худро нақл намояд ё ҳар як узви гурӯҳ метавонад «бо овози қаҳрамони худ» гап 
занад.  Шумо набояд амалҳоро қатъ намоед . Аз иштирокчиён хоҳиш кунед, ки ҳамин саҳначаро 
бори дигар намоиш диҳанд, аммо ин дафъа бе суханон. Онҳо бояд фақат амал намоянд. Ба 
онҳо фаҳмонед, ки амалро дар лаҳзаҳои муҳим бозмедоред. Дар ин лаҳзаҳои муҳим (идеяҳоро 
ниг. дар поёнтар) амалро боздошта, пурсед: «Дар ин лаҳзаи ҳикоят чӣ рӯй медод?» ва «Шумо 
(номи персонаж) дар ин лаҳзаи ҳикоят чиро эҳсос менамудед?» Пас аз ҳар як саҳнача ҳамчунин 
метавонед пурсед: «Шумо дар ин саҳнача чиро дидед?» ё «Ҳангоми бозидани нақши муайян чӣ 
ҳиссиёте доштед?» Муҳим он аст, ки иштирокчиён ҳиссиётҳои иштирокчиёни ҳикоятро фаҳманд.  
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*Амалро дар лаҳзаҳои пешниҳодшавандаи рафти саҳнача боздошта, аз ҳар як иштирокчӣ 
пурсед, ки ӯ чиро ҳис мекунад…

• Ҳангоме ки зан аз байни издиҳом мегузарад

• Ҳангоме Исо шахсеро меҷӯяд, ки ба Ӯ даст расонд (Ҳатман ҳамчунин аз шахси аҳамиятноке 
ки Исоро ба хонааш даъват намуд, пурсед.)

• Пас аз он ки Исо бо зан гуфтугӯ мекунад

> Пурсед, ки оё як шахс тамоми ҳикоятро нақл карда метавонад. Ба ҳама гӯед, ки иштирокчиёни 
гурӯҳ ба якдигар ёрӣ дода метавонанд. Ҳангоми нақли ҳикоят аз гурӯҳ ёрӣ пурсидан мумкин аст.

> 5 саволи зеринро диҳед 

• Дар ин ҳикоят чӣ чиз ба шумо маъқул аст?

• Чиро қабул кардан бароятон душвор аст?

• Аз ин ҳикоят дар бораи Исо чиро фаҳмидед? (Агар ин ҳанӯз ҳангоми муҳокима садо надода 
бошад, ёдрас намоед, ки Исо вақт ёфт, то ки бозистад ва ҳикояти занро гӯш кунад.)

• Шумо аз ин ҳикоят дар бораи одамон чиро мефаҳмед? (Ҳам муборизаи ҷисмонӣ, ҳам эҳсосотии 
шахсе ки нопок ва радди маърака ҳисобида мешавад, вуҷуд дорад.  Ба иштирокчиён дар хусуси 
фарқҳо / монандиҳои байни ҷароҳатҳои ҷисмонӣ ва ҷароҳатҳои дил ёдрас намоед.)

• Агар ин ҳикоят рост бошад, он андешаронии шуморо чӣ гуна дигар менамояд?  / Ин ҳикоят 
барои ҳаёти шумо дар ин ҳафта чӣ аҳамияте дорад?

ФАЪОЛИЯТИ ШИФОДИҲАНДА
Фаъолияти шифодиҳанда барои он муқаррар шудааст, ки мафҳумҳоро дар ҳикоят мустаҳкам 
намояд ё ба шахс ёрӣ расонад, ки ҳиссиёти худро фаҳмад ё дар атрофи худ ҷамъияти 
шифодиҳанда бунёд намояд. Ҳар як дарс фаъолияти шифодиҳандаи муайян дорад. Ҳатман 
нишон диҳед, ки ин амалҳои шифодиҳанда муҳиманд. Ҳангоми ин амал шумо метавонед ҷои 
худро дар ҳуҷра дигар карда, ё ба ҷои дигар гузашта, инро дар фазо нишон диҳед. Баранда 
ҳамчунин бояд ҳар як амали шифодиҳандаро ҳамроҳи гурӯҳ ба ҷо оварад.

Тасаввур кардани ҳикоятixix: Нақли ҳикоят аз ҷониби як қаҳрамон ба мо имкон медиҳад, ки 
эҳсосоти ҳикоятро ҳис кунем ва ба Исо муҳаббати шахситар пайдо намоем. Ҳангоме ки ин зан 
ба Исо ҳикояти худро нақл мекунад, ва Исо ӯро барқарор мекунад, мо фаҳмида метавонем, ки мо 
низ ба Исо ҳикоятҳои худро нақл намудан метавонем, ва Ӯ моро барқарор мекунад. Ҳатто мард, 
худро ба ҷои ин зан гузошта, ин ҳикоятро ҳис карда метавонад.

> Ҳикоятро бори дигар барои тасаввур кардани он нақл намоед. Аз иштирокчиён хоҳиш кунед, ки 
чашмонашонро пӯшонанд (ё, агар қулай бошад, ба поён нигаранд) ва тасаввур кунанд, ки дар ин 
ҳикоят онҳо шахси бемор мебошанд. Ҳикоятро нақл намуда, дар ҷойҳои муайяни он бозистед, то 
ба шунавандагон имкон диҳед, ки онро фикран аз сар гузаронанд. Аз хомӯшӣ натарсед – оҳиста 
нақл намоед, то ки иштирокчиён инро хуб ҳис кунанд. Дар зер намунаи он оварда шудааст, ки 
инро  кардан мумкин аст …

• Худо ҳақиқатан Наҷотдиҳандаи ваъдакардааш Исоро фиристод. Исо исбот намуд, ки Ӯ касе аст, 
ки меояд ва ҳамаи дардҳо ва ҳамаи гуноҳҳои моро ба Худ мегирад. Тасаввур намоед, ки шумо 
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шахси бемор ҳастед – шумо 12 сол инҷониб бемор ҳастед – ва доимо сустӣ, хастагӣ ва танҳоӣ 
ҳис мекунед. Ҳеҷ кас намехоҳад, ки шумо дар назди ӯ бошед. Шумо ба қабули ҳамаи духтуроне 
ки медонистед, рафта будед. Шумо ҳамаи пулҳои худро сарф намудед. Ба ҳамёни / сумкаи худ 
нигоҳ кунед ва мебинед, ки он холӣ аст. Бепул будан чӣ гуна аст? Ҷисман нотавон будан чӣ гуна 
аст? ...

• Шумо шунидед, ки Исо ба шаҳр меояд. Шумо фикр кардед: «Кошки ман ба Ӯ даст расонда 
метавонистам, ман медонам, ки шифо меёфтам». Шумо дар бораи Ӯ чӣ шунидаед? Ҳикоятҳоеро, 
ки шояд дар бораи шифо додани Ӯ шунидаед, тасаввур намоед...

• Тасаввур намоед, ки шумо ба маҳалле ки Исо дар он ҷост, меравед. Ба издиҳоми одамон 
аз дур нигаред – бо нигоҳ Исоро дар байни издиҳом ёбед ... наздиктар оед. Садои одамони 
гуфтугӯкунандаро гӯш кунед... 

• Нигоҳ кунед, ки чӣ тавр ин шахс назди Исо омада, пеши пойҳои Ӯ меафтад. Ҳа, шумо мешиносед 
– ӯ дар шаҳри шумо шахси муҳим аст ... шумо тамоми диққати худро ҷамъ мекунед, то шунавед, 
ки ӯ ба Исо чӣ мегӯяд ...

• Нигоҳ кунед, ки чӣ тавр Исо ба хонаи он шахс равона мешавад. Исо аз назди шумо дур мешавад 
... шумо ҳозир худро чӣ гуна ҳис мекунед? Оё аз пайи равона мешавед? ...

• Шумо аз пайи издиҳом меравед, наздиктар ва наздиктар меоед. Шумо бӯи одамонро ҳис 
мекунед. Шумо мешунавед, ки чӣ тавр онҳо гуфтугӯ мекунанд, шумо пойҳои онҳоро бар сангҳои 
роҳ мебинед ... шумо ҳис мекунед, ки чӣ тавр либосҳои онҳо ба шумо мерасанд, ҳангоме ки 
шумо ба издиҳом наздик меоед ...

• Шумо дар пеши худ фақат либосҳоро мебинед. Шумо чӣ тавр ба Исо наздик шуда метавонед? 
Шумо аз байни издиҳом гузаштан мегиред ... ин ба чӣ монанд аст? Ин чӣ бӯй аст?

• Шумо домани либоси Исоро дар пеши худ мебинед ... хеле наздик ... шумо дастатонро дароз 
мекунед. 

• Ба он даст мерасонед. Оё шумо матоъро ҳис мекунед?

• Дар ин лаҳза дар даруни шумо чӣ рӯй медиҳад? Ин чӣ гуна аст, шифо ёфтан? Шумо худро ҳозир 
чӣ гуна ҳис мекунед? Шумо ҳозир дар бораи чӣ фикр мекунед? ...

• Оҳ, не ... шумо аз куҷое дар пеши худ овози Исоро мешунавед ... «Кӣ ба Ман даст расонд?» Шумо 
бо оҳи сабук ҷавоби шогирдонро мешунавед ... «Ин чӣ савол аст ...?»

• Шумо мебинед, ки Исо ҷустани... шуморо давом медиҳад. Ба суроби рӯи Ӯ нигаред, ҳангоме ки 
Ӯ дар издиҳом ... шуморо меҷӯяд. Худи ҳозир, ҳангоме мефаҳмед, ки Ӯ шуморо меҷӯяд, чӣ гуна 
эҳсосотро аз сар мегузаронед? Шумо ҳис мекунед, ки баданатон аз тарс меларзад.  

• Шумо назди Исо меоед. Пеши пойҳои Ӯ меафтед. Ва гап мезанед. Шумо ба Ӯ ҳикояти худро нақл 
мекунед…

• Шумо ба Ӯ мегӯед, ки то чӣ андоза бемор будед, ба қабули ҳамаи духтуроне ки медонистед, 
рафта будед, чӣ қадар пул сарф кардаед, ҳаётатон чӣ гуна буд. Шумо ба Ӯ дар бораи 
ҳиссиёти худ мегӯед.

• Шумо ба Ӯ мегӯед, ки дар бораи Ӯ шунидаед, ва чаро шумо фикр мекунед, ки Ӯ шуморо шифо 
додан метавонад.

• Шумо ба Ӯ мегӯед, ки чӣ кор кардед, то ки ба Ӯ наздик оед ва ба Ӯ даст расонед ... ва ҳамин 
ки даст расондед, чӣ рӯй дод.

• Шумо ба рӯи Ӯ менигаред. Ӯ ба шумо чӣ тавр менигарад?
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• Шумо овози Ӯро мешунавед ... «Духтарам (шумо метавонед чунин гӯед: «Писарам!», агар дар 
гурӯҳ мардҳо бошанд), имоне ки ба Ман дорӣ, туро шифо дод. Бо осоиш бирав. Азобҳои ту ба 
охир расиданд».  

Ин тасаввур карданро бо дуо ба охир расонед, агар хоҳед. 

Такрори фаъолияти шифодиҳанда: Пас аз анҷом ёфтани тасаввур кардан, ба гурӯҳҳои хурд ё ба 
ҷуфтҳо муттаҳид шуда, муҳокима намоед, ки ҳамин гуна қабул кардани ҳикоят барои шумо чӣ гуна 
буд. Агар дар ин бора гап задан бароятон душвор бошад, метавонед фақат муҳокима намоед, ки 
ба ҷои шахси дигар тасаввур кардани худ чӣ гуна буд. Касонеро, ки гап задан намехоҳанд, маҷбур 
накунед.  

3. НИГОҲ БА ПЕШ
Ёдрасии биниш  
Оё мо ба ҳама чиз бо чашмони Юсуф нигариста метавонем чун дар он лаҳзае ки ӯ ба касоне 
ки ӯро озор дода буданд, гуфт: «Натарсед. Шумо ба ман зарар расонданӣ будед, аммо Худо 
онро ба некӣ гардонд – на танҳо барои ман, балки ҳамчунин барои наҷоти бисёр одамон».  

Одамон
Дар хусуси касе фикр кунед, ки шунидани ҳикоят дар бораи «зане ки хунравӣ дошт» барояш 
фоиданок бошад.  

Амалия: Ҳикоятро дар бораи «зане ки хунравӣ дошт» нақл намоед
Оё ин ҳикоятро боз ба ягон кас нақл карда метавонед? Онро ба кӣ нақл мекардед?  (Агар дар ин 
бора пештар нагуфта бошед, гӯед, ки аз хонаи худ сар кардан аз ҳама беҳтар аст.) Ҳангоме ки мо 
ин ҳикоятро такрор мекунем, дар бораи шахсе фикр кунед, ки онро ба ӯ нақл менамоед.

> Аз иштирокчиён хоҳиш намоед, ки дукасӣ ё секасӣ ҷамъ шуда, нақли ҳикоятро машқ кунанд ва 
ба якдигар саволҳо диҳанд.  Ҳамчунин хоҳиш намоед, ки саволҳоро барои шунидан аз қисми “Ба 
ақиб нигариста” ба ёд оваранд ва ёдрас кунед, ки онҳо ҳамчунин ин ҳафта метавонанд пурсидани 
ин саволҳоро машқ кунанд.

> Такрори дарсҳои 1-4.

Дуо/истифода  
> Ба касе ки ин ҳикоятро ба ӯ нақл мекунед, пешниҳод намоед, ки ин ҳикоятро ба аъзоёни оила 
ва ба дӯстон нақл кунад, ва ба ӯ ягон кори неки хурд кунед. Масалан, ягон чизи вазнинро барои ӯ 
бардошта оваред, ба суханонаш гӯш диҳед ё шишаи обро ба ӯ диҳед. Меҳрубонӣ зоҳир намоед, то 
нишон диҳед, ки Худо ӯро дӯст медорад.    

Барои ҳафтаи оянда ва барои касоне ки ин ҳикоятро мешунаванд, дуо гӯед.
 

{
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1. НИГОҲ БА АҚИБ
• Парастиш — хондани суруде аз дарси 2 (аз рӯи хоҳиш)

• Ҳафтаи шумо чӣ гуна гузашт?

• Оё шумо ҳикоятро дар бораи зане ки хунравӣ дошт, нақл кардаед? Он чӣ 
гуна гузашт?

• Барои якдигар ва барои одамоне ки ин ҳикоятро шунидаанд, дуо гӯед.

Шунидан

Лаҳзаеро ба ёд оваред, ки мо дар бораи хуб ё бад гӯш кардан фаҳмидем. 
Дар бораи ҳафтаи гузаштаи худ фикр кунед – оё намунаҳои хуб ё бад гӯш 
карданро оварда метавонед?

Оё ҳикоятеро дар ёд доред, ки Юсуф дар зиндон буд, ва ӯ ба шахсе дар 
маънидод кардани хобаш ёрӣ расонд? Юсуф аз он шахс илтиҷо кард, ки 
ҳамин ки ба вазифааш бармегардад, ӯро ба ёд оварад ва ёрӣ диҳад. Лекин 
ин шахс кореро, ки Юсуф барои ӯ карда буд, фаромӯш намуд, ва Юсуф боз 
ду сол дар зиндон монд. Аз ҳикоят фаҳмост, ки Худо дар давоми тамоми 
муддати мушкилоти Юсуф бо ӯ буд. Аммо агар шумо Юсуф мебудед, дар 
давоми ин ду сол, ҳангоме чунин метофт, ки умеди озодшавӣ аз даст 
рафтааст, ба Худо чӣ мегуфтед? Фаромӯш накунед, ки баъдтар дар ҳикоят 
Юсуф мушкилотеро, ки ба онҳо дучор шуда буд, бо ҳаяҷони зиёд ба ёд 
меоварад. Шояд, ин ҳикоят шуморо водор менамояд дар бораи он вақте 
фикр кунед, ки касе ба шумо ёрӣ нарасонд, ва, шояд, шумо худро таркшуда 
ҳис кардед? Биёед имрӯз дар зимни ҷуфтҳо дар бораи он вақте гап мезанем, 
ки шумо барои ёрӣ муроҷиат намудед, аммо он чи умед доштед, амалӣ 
нашуд.  

> Қоидаҳои асосиро барои кор дар зимни ҷуфтҳо муҳокима намоед. 
Шунаванда метавонад танҳо се савол диҳад, то ки ба муҳокима ёрӣ 
расонад.  

• Чӣ рӯй дод? Ё баъд чӣ рӯй дод? (барои давом додани гуфтугӯ)

• Шумо худро чӣ гуна ҳис мекардед?

• Чӣ чиз аз ҳама мушкилтар буд? Чӣ чиз аз ҳама хубтар буд?  

> Пас аз он ки ҷуфтҳо ҳикоятҳоро ба якдигар нақл мекунанд, бигузор 
онҳоро дар гурӯҳи калон нақл намоянд. Шунаванда будан чӣ гуна буд? Нақл 
намудани ҳикояти худ чӣ гуна аст?

2. НИГОҲ БА БОЛО
Ман ба шумо ҳикоятеро дар бораи он нақл кардан мехоҳам, ки ҳангоме ки 
одамон ба Исо хиёнат карданд, Ӯ бо илтиҷо ба Худо муроҷиат намуд  ва Ӯ 
Худро чӣ тавр ҳис мекард.
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> Ҳикоятро дар бораи он, ки чӣ тавр Исо дар боғ дуо мегуфт ва дар бораи марги Ӯ ду бор нақл 
намоед.

Дуо дар боғи Ҷатсамонӣ ва марг — Инҷили Луқо 22–23, Инҷили Матто 26–27, Инҷили 
Марқус 15, Инҷили Юҳанно 18–19

Исо сафар мекард, таълим медод, одамонро шифо медод ва ҳатто гуноҳҳои одамонро 
мебахшид, ҳангоме ки онҳо сӯи Худо бозгашт менамуданд *. Он чи Исо * мекард ва 
дар бораи Худ мегуфт, на ба ҳамаи сарварони динӣ маъқул буд, аз ҳамин сабаб онҳо 
қарор доданд Исоро кушанд, агарчи Исо ҳеҷ кори бад накарда буд. Яке аз наздиктарин 
пайравони Исо Ӯро ба дасти онҳо таслим намуд. Аммо Исо ҳамаи он чиро, ки бояд бо Ӯ 
рӯй медод, медонист.  

Дар он шабе ки Ӯро ҳабс карданд, Ӯ пайравони наздиктаринашро бо Худ ба боғ бурд, 
то ки дуо гӯяд. Ӯ ба онҳо гуфт: «Ҷони Ман то ба ҳадди марг андӯҳгин шудааст. Хоҳиш 
мекунам, дар ин ҷо нишинед, ва бедор бошед ва бо Ман дуо гӯед». Исо каме дуртар 
рафта, ба зону истод ва бо илтиҷо ба Худо муроҷиат намуд. Ӯ гуфт: «Худоё, агар ягон 
воситае бошад, ки ин азоб аз ман дур бошад, чунин бикун. Аммо бигузор на хости 
Ман, балки хости Ту ба амал ояд». Фаришта аз ҷониби Худо омад, то ки Исоро дастгирӣ 
намояд. Исо чунон дар изтироб буд, ки ки арақи Ӯ чун қатраҳои хуб буд.  Исо дуо 
гуфтанро давом дод: «Худоё, агар ягон воситае бошад, ки ин азоб аз ман дур бошад, 
хоҳиш мекунам, чунин бикун. Аммо Ман хости Туро иҷро кардан мехоҳам». 

Се бор Исо назди дӯстони беҳтаринаш бармегашт, аммо онҳо сахт хобида буданд. Ниҳоят, 
Ӯ онҳоро бедор кард ва гуфт: «Нигоҳ кунед, таслимкунандаи Ман меояд». Ҳангоме ки 
онҳо бархестанд ва нигоҳ карданд, онҳо пайрави Исоро диданд, ки Ӯро таслим намуд. 
Ӯ ба боғ даромад ва як гурӯҳ одамони шамшердор ва калтакдорро овард, ки барои 
ҳабс кардани  Исо омаданд. Исоро ҳабс карда назди ҳоким фиристоданд. Ӯро доварии 
беадолатона карда, ба қатл маҳкум намуданд. Ӯро лату кӯб намуданд. Баъд онҳо Ӯро 
чун бадтарин ҷинояткор ба маҳалли қатл бурданд. Онҳо Ӯро луч карда, бар болои ду 
ғӯлачӯби салибшакл гузошташуда хобонданд4. Онҳо дастон ва пойҳои Ӯро ба чӯб мехкӯб 
карданд. Ҳангоме ки онҳо Ӯро мехкӯб мекарданд, Исо фарёд кард: «Худо Падар, онҳоро 
бубахш. Онҳо намедонанд, чӣ мекунанд». Онҳо чӯбро боло бардоштанд, ва Исо лучу 
урён дар он овезон буд ва аз дард азоб мекашид. Одамоне ки аз наздикӣ мегузаштанд, 
ба Ӯ туф мекарданд ва Ӯро масхара мекарданд. Пас аз чанде торикӣ фаро расид. Исо бо 
овози баланд фарёд кард: «Худои Ман, Худои Ман, чаро Ту Маро тарк кардӣ?» Баъд Исо 
боз фарёд кард: «Иҷро шуд». Ӯ бори охир оҳ кашид ва мурд. Яке аз сарварони динӣ, ки 
бо дигарон дар суиқасд иштирок надошт, аз ҳоким хоҳиш кард, ки ҷасади Исоро диҳад. 
Ба ӯ иҷозат доданд, ки ҷасадро гирад, ва ӯ ҷасадро ба катони тоза печонда, дар қабри 

4 Вобаста ба аудитория, шояд на танҳо тасвири қатл, балки истифода бурдани калимаи салиб беҳтар бошад.  
Азобҳои Исо бартараф нашуданд, аммо Ӯ дар ин вақт тасалло ёфт ва қувват пайдо намуд. Ин намунаи муҳим аст, ки боиси тасалло шуда 
метавонад. «Луч карданд» барои касоне ки зӯроварии ҷинсӣ ё шармсориро аз сар гузаронидаанд ва шармсорӣ эҳсос менамоянд, лаҳзаи 
муҳим аст. Баъзеҳо тасалло меёбанд, чун медонанд, ки Исо шармсории онҳоро фаҳмида метавонад. Чораҳои эҳтиётӣ дар шакли посбонон 
дар назди қабр ҳангоми дафни Исо барои баъзе иштирокчиён лаҳзаи муҳим буда метавонанд, зеро онҳо бояд донанд, ки ҷасади Исоро 
дуздидан ғайриимкон буд.
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нав, ки дар харсанг канда шуда буд, гузошт. Қабрро бо санги калон маҳкам карданд.  
Якчанд занон-пайравони Исо аз пайи ӯ рафта, диданд, ки Исоро дар куҷо мегузоранд. 
Онҳо мехостанд баъдтар омада ҷасади Ӯро ба таври даркорӣ барои дафн тайёр кунанд.  
Баъд ҳоким бар санги даромадгоҳи қабр мӯҳр гузошт ва дар назди ҷабр посбонони 
мусаллаҳро гузошт, то ки ҳеҷ кас омада ҷасади Исоро дуздида натавонад. 

*CARS:  Худои Таоло ё Абадӣ, Исо
 

> Ба иштирокчиён пешниҳод намоед, ки тамоми ҳикоятро нақл намоянд. Ҳикоятро бо ин савол сар 
кунед: «Дар давомаш чӣ рӯй дод?» Имкон диҳед, ки одамони гуногун он қисми ҳикоятро, ки дар ёд 
доранд, нақл кунанд.

> Бигузор иштирокчиён аз рӯи ҳикоят саҳначае намоиш диҳанд. Як шахс метавонад ҳикояти 
персонажи худро нақл намояд ё ҳар як узви гурӯҳ метавонад «бо овози қаҳрамони худ гап 
занад».  Шумо набояд амалҳоро қатъ намоед. Аз иштирокчиён хоҳиш кунед, ки ҳамин саҳначаро 
бори дигар намоиш диҳанд, аммо ин дафъа бе суханон. Онҳо бояд фақат амал намоянд. Ба 
онҳо фаҳмонед, ки амалро дар лаҳзаҳои муҳим бозмедоред. Дар ин лаҳзаҳои муҳим (идеяҳоро 
ниг. дар поёнтар) амалро боздошта, пурсед: «Дар ин лаҳзаи ҳикоят чӣ рӯй медод?» ва «Шумо 
(номи персонаж) дар ин лаҳзаи ҳикоят чиро эҳсос менамудед?» Пас аз ҳар як саҳнача ҳамчунин 
метавонед пурсед: «Шумо дар ин саҳнача чиро дидед?» ё «Ҳангоми бозидани нақши муайян чӣ 
ҳиссиёте доштед?» Муҳим он аст, ки иштирокчиён ҳиссиётҳои иштирокчиёни ҳикоятро фаҳманд.  

*Амалро дар лаҳзаҳои пешниҳодшавандаи рафти саҳнача боздошта, аз ҳар як иштирокчӣ пурсед, 
ки ӯ чиро ҳис мекунад…

• Ҳангоме ки Исо дар боғ дуо мегуфт

• Шумо ягон вақт чунон стресс эҳсос намудаед, ки онро ба таври ҷисмонӣ ҳис мекардед? Дар Исо 
кадом нишонаҳои ҷисмонии стресс буданд?

• Ҳангоме ки Исо баргашта, дид, ки пайравонаш хобидаанд

• Ҳангоме ки Исо мегӯяд: «Худои Ман, Худои Ман, чаро Ту Маро тарк кардӣ?»

• Ҳангоме ки сарвари динӣ ҷасадро ба матоъ печонда, дар қабр мегузорад

• Ҳангоме занҳо барои дидани он меоянд, ки ҷасади Ӯро дар куҷо гузоштаанд

> Пурсед, ки оё як шахс тамоми ҳикоятро нақл карда метавонад. Ба ҳама гӯед, ки иштирокчиёни 
гурӯҳ ба якдигар ёрӣ дода метавонанд. Ҳангоми нақли ҳикоят аз гурӯҳ ёрӣ пурсидан мумкин аст.

> 5 саволи зеринро диҳед 

• Дар ин ҳикоят чӣ чиз ба шумо маъқул аст?

• Чиро қабул кардан бароятон душвор аст?

• Аз ин ҳикоят дар бораи Исо чиро фаҳмидед? (Боварӣ ҳосил намоед, ки дар муҳокима гуфта 
мешавад, ки Исо пешакӣ медонист, ки гуноҳҳо ва азобҳои одамонро ба дӯши Худ мебардорад. 
Ин бояд мувофиқи он чи пайғамбарон садҳо сол пештар пешгӯӣ карда буданд, рӯй медод.) Исо 
чӣ гуна азоб мекашид? (Хиёнати дӯстон, шармсорӣ, танҳоӣ, қатли дар пеш буда)



Умеди Нав ЗИЁД КАРДАНИ ШИФҲЁБӢ БАРОИ ДИЛҲОИ ҒАМДИДА  /   36

• Шумо дар бораи одамон аз ин ҳикоят чиро фаҳмидед?

• Агар ин ҳикоят рост бошад, он андешаронии шуморо чӣ гуна дигар менамояд?  /Ин ҳикоят 
барои ҳаёти шумо дар ин ҳафта чӣ аҳамияте дорад?

ФАЪОЛИЯТИ ШИФОДИҲАНДА
Фаъолияти шифодиҳанда барои он муқаррар шудааст, ки мафҳумҳоро дар ҳикоят мустаҳкам 
намояд ё ба шахс ёрӣ расонад, ки ҳиссиёти худро фаҳмад ё дар атрофи худ ҷамъияти 
шифодиҳанда бунёд намояд. Ҳар як дарс фаъолияти шифодиҳандаи муайян дорад. Ҳатман 
нишон диҳед, ки ин амалҳои шифодиҳанда муҳиманд. Ҳангоми ин амал шумо метавонед ҷои 
худро дар ҳуҷра дигар карда, ё ба ҷои дигар гузашта, инро дар фазо нишон диҳед. Баранда 
ҳамчунин бояд ҳар як амали шифодиҳандаро ҳамроҳи гурӯҳ ба ҷо оварад.

Гиря кунед / ҳикояти худро ба Худо нақл намоедxx: Ин қисми хеле муҳими раванди шифо аст, 
ҳангоме ки одамон ҳикоятҳои худро ба Худо нақл мекунанд ва эҳсосоти худро дар назди Ӯ 
ифода менамоянд. Гиря  дар ҳаёти Исроил нақши муҳим мебозид, ва мо дар ин ҳикоят мебинем, 
ки ҳатто Исо гиря мекард. Шумо метавонед ҳикояти худро ба Худо нақл карда, гиря кунед. 
Эҳсосоти худро зоҳир намоед ва ба Худо гӯед, ки ба чӣ чиз дар бораи Ӯ бовар мекунед (ё бовар 
кардан мехоҳед).  

Акнун мо ҳикояти худро ба Худо нақл мекунем …

Мо дидем, ки Юсуф эҳсосоти худро дар назди бародарон зоҳир намуд, ҳангоме ки ба онҳо ҳикояти 
худро нақл мекард; зан ҳикояти худро ба Исо нақл мекард; ва Худи Исо эҳсосот ва дарди худро 
зоҳир намуда, ба Худо Падар баён мекард. Оё шумо ҳикояти дарси охиринро дар ёд доред? 
Ҳангоме ки зан дар назди пойҳои Исо афтид, ҳикояти худро ба Ӯ нақл кард. Шумо чӣ фикр доред, 
ин зан чӣ гуфт? Шояд, ӯ ба Исо ҳикояти азобҳо ва дарду алами худ ва, шояд, хашми худро нақл 
кард. Ӯ он чиро, ки барои шифо ёфтан карда буд, нақл намуд ва гуфт, ки ин чизҳо ёрӣ надоданд. 
Ин зан, эҳтимол, ҳатто ба Исо гуфт, ки бовар мекард, ки агар ба домани либоси Ӯ даст расонад, 
шифо меёбад. 

Ҳангоме ки ҳикояти худро ба Худо нақл мекунед, шумо метавонед ҳамон кореро кунед, ки ин 
зан кард. Аҳамият диҳед, ки ин ҷавобҳо ба ҳамон саволҳо мебошанд, ки мо ба якдигар ҳангоми 
шунидан дода будем. Аммо акнун мо изҳороти зеринро илова мекунем: «Аммо ман бовар  
мекунам...» Худо беҳтарин шунаванда аст, ва ба Ӯ гуфтани он чи шумо ҳис мекунед, хеле  
муҳим аст.    

Худовандо, ин воқеаҳо бо ман рӯй доданд:  __________________________________________________.

Исо, ман  ____________________________ ((азоб, дарду алам, дарди ҷисмонӣ, ноумедӣ, 
рӯҳафтодагӣ) ҳис мекунам.  Исо, аз ҳама бадтар он буд, ки

__________________________________________________________________________________________.

Аммо ман бовар мекунам (ё мехоҳам бовар кунам, чунки ман дар бораи Ту шунидаам), ки Ту   _____

__________________________________________________________________________________________. 
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Ҳикояти худро ба Худо нақл намоед ва гӯед, ки чиро ҳис мекунед. Аз нишон додани хашм, андӯҳ, 
ноумедӣ ё парешонҳолӣ натарсед, чунон ки одамон дар ҳикоятҳои мо наметарсиданд. Ба Худо 
гӯед, ки чиро ҳис мекунед. Ин дар шакли суруд, расм, шеър ё суханон буда метавонад. Шумо 
метавонед нависед ё ин корро дар шакли шифоҳӣ (даҳонӣ) кунед – вобаста ба он ки кадом усул 
бароятон мувофиқ аст.

Такрори фаъолияти шифодиҳанда: Пас аз анҷом ёфтани дуо ва гиря дар зимни гурӯҳҳои 
хурд муттаҳид шуда, муҳокима намоед, ки гиря кардан ва ба Худо дуо гуфтан чӣ гуна буд. 
Иштирокчиёни гурӯҳ метавонанд он чиро, ки навиштаанд, ба якдигар расонанд. Аммо ҳамчунин, 
вазифаи шумо аз муҳокима намудани он иборат аст, ки ин чӣ тавр буд, ҳангоме ки шумо ҳикояти 
худро ба Худо менавиштед. Касонеро, ки намехоҳанд, маҷбур накунед. 

3. НИГОҲ БА ПЕШ
Ёдрасии биниш  
Оё мо ба ҳама чиз бо чашмони Юсуф нигариста метавонем чун дар он лаҳзае ки ӯ ба касоне 
ки ӯро озор дода буданд, гуфт: «Натарсед. Шумо ба ман зарар расонданӣ будед, аммо Худо 
онро ба некӣ гардонд – на танҳо барои ман, балки ҳамчунин барои наҷоти бисёр одамон».  

Одамон
Дар хусуси касе фикр кунед, ки шунидани ҳикоят дар бораи  марги Исо барояш фоиданок бошад.

Амалия: Ҳикоятро дар бораи марги Исо нақл намоед
Оё ин ҳикоятро боз ба ягон кас нақл карда метавонед? Онро ба кӣ нақл мекардед?  (Агар дар ин 
бора пештар нагуфта бошед, гӯед, ки аз хонаи худ сар кардан аз ҳама беҳтар аст.) Ҳангоме ки мо 
ин ҳикоятро такрор мекунем, дар бораи шахсе фикр кунед, ки онро ба ӯ нақл менамоед.

> Аз иштирокчиён хоҳиш намоед, ки дукасӣ ё секасӣ ҷамъ шуда, нақли ҳикоятро машқ кунанд 
ва ба якдигар саволҳо диҳанд.  Ҳамчунин аз онҳо хоҳиш намоед, ки саволҳоро барои шунидан 
аз қисми “Ба ақиб нигариста” ба ёд оваранд ва ба онҳо ёдрас кунед, ки онҳо ҳамчунин ин ҳафта 
метавонанд пурсидани ин саволҳоро машқ кунанд.

> Такрори дарсҳои 1-5.

Дуо/истифода  
> Ба касе ки ин ҳикоятро ба ӯ нақл мекунед, пешниҳод намоед, ки ин ҳикоятро ба аъзоёни оила 
ва ба дӯстон нақл кунад, ва ба ӯ ягон кори неки хурд кунед. Масалан, ягон чизи вазнинро барои ӯ 
бардошта оваред, ба суханонаш гӯш диҳед ё шишаи обро ба ӯ диҳед. Меҳрубонӣ зоҳир намоед, то 
нишон диҳед, ки Худо ӯро дӯст медорад.    

Барои ҳафтаи оянда ва барои касоне ки ин ҳикоятро мешунаванд, дуо гӯед.
 

{
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1. НИГОҲ БА АҚИБ  
• Парастиш — хондани суруде аз дарси 2 (аз рӯи хоҳиш)

• Ҳафтаи шумо чӣ гуна гузашт?

• Оё шумо ҳикоятро дар бораи дуо дар боғ ва марги Исо нақл кардаед? Он 
чӣ гуна гузашт?

• Барои якдигар ва барои одамоне ки ин ҳикоятро шунидаанд, дуо гӯед.

Шунидан

Лаҳзаеро ба ёд оваред, ки мо дар бораи хуб ё бад гӯш кардан фаҳмидем. 
Дар бораи ҳафтаи гузаштаи худ фикр кунед – оё намунаҳои хуб ё бад гӯш 
карданро оварда метавонед?

Баъдтар дар ҳикояти Юсуф мо мехонем, ки Худо ба Юсуф имкониятҳое 
дод, ки аз ҳамаи интизориҳои ӯ хеле бештар буданд. Пас аз он ки ӯ хоби 
фиръавнро маънидод кард, ӯро озод карданд ва бар одамони бисёре 
сарвар таъйин намуданд. Ӯ ба ҳамаи одамони атроф, бо зимни аҳли оилаи 
худ, ёрӣ додан тавонист. Қаҳтӣ давом дошт, Юсуф ҳанӯз дур аз аҳли оилааш 
зиндагӣ мекард, аммо ӯ ба бисёр одамон ёрӣ додан метавонист. Имрӯз дар 
зимни ҷуфтҳо кор карда, ба саволи зерин ҷавоб диҳед: «Ҳангоме ки ягон 
хел дард доштед, бо шумо чӣ чизи хуб рӯй дод?» ё «Дар бораи ягон воқеаи 
хубе нақл намоед, ки дар давоми он вақте ки дар ҳаётатон бадбахтӣ ё дард 
омаданд, бо шумо рӯй додааст».

> Муҳокимаи қоидаҳои асосӣ барои кор дар зимни ҷуфтҳо. Шунаванда 
метавонад танҳо се савол диҳад, то ки ба муҳокима ёрӣ расонад.  

• Чӣ рӯй дод? Ё баъд чӣ рӯй дод? (барои давом додани гуфтугӯ)

• Шумо худро чӣ гуна ҳис мекардед?

• Чӣ чиз аз ҳама мушкилтар буд? Чӣ чиз аз ҳама хубтар буд?

> Пас аз он ки ҷуфтҳо ҳикоятҳоро ба якдигар нақл мекунанд, бигузор 
онҳоро дар гурӯҳи калон нақл намоянд. Шунаванда будан чӣ гуна буд? Нақл 
намудани ҳикояти худ чӣ гуна аст?

2. НИГОҲ БА БОЛО  
Ман ба шумо ҳикоятеро дар бораи он воқеаи хубе нақл кардан мехоҳам, ки 
дар давоми дарду алами ман рӯй додааст.

> Ҳикоятро дар бораи эҳё ду бор нақл намоед.  
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Эҳё — Юҳанно 20, Луқо 24:11, 41-47

Исо * дар рӯзи ҷумъа ба салиб кашида шуд. Рӯзи дигар рӯзи оромӣ буд, аз ҳамин сабаб, 
ҳангоме ки Ӯ мурд, фурсат набуд, ки ҷасади Ӯро ба таври даркорӣ барои дафн тайёр 
кунанд.    

Саҳарии барвақти рӯзи якшанбе Марям* ном зане5 аз пайравони Исо бо моддаҳои 
хушбӯй ба назди қабр омад, то ки ҷасади Ӯро барои дафн дуруст тайёр кунад. Ӯ аз он 
ҳайрон шуд, ки санги даромадгоҳи қабр ғелонида шудааст ва посбонон ғайб задаанд. Ӯ 
ба қабр даромад ва дар он ҷо ҳеҷ касро наёфт. Ҷасад набуд!  Марям ба ақиб давид, то ба 
пайравон хабар диҳад, ва ду нафари онҳо омаданд, то бинанд, ки  чӣ рӯй додааст. Онҳо 
ҳеҷ чизро наёфтанд ва рафтанд. Марям дар он ҷо монд, ва ҳангоме ки ӯ гиря мекард, 
дар қабр ду фариштаи сафедпӯшро дид. Онҳо аз ӯ пурсиданд: «Чаро ту гиря мекунӣ?» 
Марям гуфт: «Устоди маро бурдаанд!» Марям ба ақиб тоб хӯрд, то ки равад, аммо шахсе 
назди ӯ омад. Марям фикр кард, ки ӯ боғбон аст, ва аз ӯ хоҳиш кард: «Илтимос, эй хоҷа, 
агар донӣ, ки ҷасади Худованди * маро ба куҷо гузоштаанд, ба ман гӯй, то ки ман назди 
Ӯ рафта тавонам». Ин шахс ба ӯ гуфт: «Марям». Ва ногоҳ Марям фаҳмид, ки ин Исо аст, 
ва ба Ӯ часпида гирифт. Исо ба ӯ гуфт: «Маро нигоҳ надор. Назди пайравон рафта, гӯй ки  
Ман аз мурдаҳо эҳё шудаам».

Марям рафт, то ки ба пайравон хабари хушро расонад, аммо онҳо ба ӯ бовар накарданд. 
Баъдтар ҳамон шаб, ҳамаи онҳо дар ҳуҷрае бо дари баста нишаста буданд, зеро аз 
ҳукуматдорон метарсиданд. Ногоҳ Исо ба онҳо зоҳир шуд ва гуфт: «Салом ба шумо. 
Натарсед, ман шабаҳ нестам. Оё ягон чизи хӯрданӣ доред?» Онҳо ба Ӯ каме хӯрданӣ 
доданд , ва Исо дар он шаб бисёр чизҳоро ба онҳо фаҳмонд. Ӯ гуфт: «Осоиш бар шумо 
бод. Чунон ки Падарам Маро фиристод, Ман низ шуморо мефиристам, то дар бораи он 
башорат диҳед, ки Худо * касонеро, ки аз беитоатӣ рӯ гардонда, ба воситаи имон ба Ман 
ба Ӯ бозгашт менамояд, мебахшад» .

* CARS: Исо, Марям, Худованд, Худои Таоло ё Абадӣ

5 Ин нақли воқеаи назди қабри холӣ аз рӯи Инҷили Юҳанно, бобе ки дар он танҳо Марям зикр мешавад, тайёр карда шудааст. 
Агар шумо ҳис кунед, ки шунавандагонатон ҳайрон мешаванд, ки чаро дигар занон зикр нашудаанд, дар ин маврид чунин 
ибтидоро истифода баред: «Саҳарии барвақти рӯзи якшанбе якчанд занон – пайравони Исо – бо моддаҳои хушбӯй ба сӯи 
қабр равона шуданд, то ки барои дафн тайёр кардани ҷасадро ба охир расонанд. Онҳо хеле ҳайрон шуданд, ки санг ғелонида 
шудааст ва посбонҳо нестанд. Яке аз занҳо, Марям, дид, ки ҷасад дар қабр нест».

> ПБа иштирокчиён пешниҳод намоед, ки тамоми ҳикоятро нақл намоянд. Ҳикоятро бо ин савол 
сар кунед: «Дар давомаш чӣ рӯй дод?» Имкон диҳед, ки одамони гуногун он қисми ҳикоятро, ки 
дар ёд доранд, нақл кунанд.

6 Дар тарҷумаи юнонӣ гуфта шудааст, ки Исо ба зан фармуд, ки ба Ӯ даст нарасонад. Эҳтимол, зан, аллакай ба Ӯ даст расонда буд. Дар асл 
Матто нақл мекунад, ки дигар занон низ ба Ӯ даст расонда буданд.

7 Ин лаҳзаи асосии ҳикоят аст: Исо ба ҳаёти мо мақсадро меоварад.

8 Он факт, ки Исо хӯрок мехӯрд, боз як далели он аст, ки Ӯ шабаҳ набуд, балки ҳақиқатан зинда буд.

9 Тавзеҳ ба Юҳанно 20:23: Ғайр аз он чи Берклӣ мегӯяд, диққати асосӣ на ба он равона карда мешавад, ки «ба одамон имконияти бахшидани 
гуноҳҳо дода шавад», балки ба он ки «ҷамоат вазифадор аст ин бахшидашавиро эълон намояд» ва «тавбанакардагонро огоҳ намояд, ки 
онҳо марҳамати Худоро аз даст медиҳанд».
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> Бигузор иштирокчиён аз рӯи ҳикоят саҳначае намоиш диҳанд. Як шахс метавонад ҳикояти 
персонажи худро нақл намояд ё ҳар як узви гурӯҳ метавонад «бо овози қаҳрамони худ» гап 
занад.  шумо набояд амалҳоро қатъ намоед . Аз иштирокчиён хоҳиш кунед, ки ҳамин саҳначаро 
бори дигар намоиш диҳанд, аммо ин дафъа бе суханон. Онҳо бояд фақат амал намоянд. Ба 
онҳо фаҳмонед, ки амалро дар лаҳзаҳои муҳим бозмедоред. Дар ин лаҳзаҳои муҳим (идеяҳоро 
ниг. дар поёнтар) амалро боздошта, пурсед: «Дар ин лаҳзаи ҳикоят чӣ рӯй медод?» ва «Шумо 
(номи персонаж) дар ин лаҳзаи ҳикоят чиро эҳсос менамудед?» Пас аз ҳар як саҳнача ҳамчунин 
метавонед пурсед: «Шумо дар ин саҳнача чиро дидед?» ё «Ҳангоми бозидани нақши муайян чӣ 
ҳиссиёте доштед?» Муҳим он аст, ки иштирокчиён ҳиссиётҳои иштирокчиёни ҳикоятро фаҳманд.  

Амалро дар лаҳзаҳои пешниҳодшавандаи рафти саҳнача боздошта, аз ҳар як иштирокчӣ пурсед, 
ки ӯ чиро ҳис мекунад…  

• Ҳангоме Марям мебинад, ки қабр холӣ аст

• Ҳангоме ки Марям дар назди қабр истода, гиря мекунад

• Се рӯзи пештараи Марям чӣ гуна буданд? Ӯ худи ҳозир чӣ гуна стрессро аз сар мегузаронад?

• Ҳангоме ки Исо ба Марям мегӯяд, ки рафта ба пайравон хабар расонад, ки Ӯ зинда аст

• Ҳангоме ки Марям ба пайравон хабарро мерасонад, ва онҳо ба ӯ бовар намекунанд 

• Танҳо дар ҳамин рӯз Марям чӣ эҳсосотро аз сар гузаронд?

• Дар бораи гузаштаи Марям фикр кунед (дар гурӯҳи имондороне ки  Китоби Муқадасро 
медонанд, шумо дар бораи он факте гап зада метавонед, ки мо медонем, ки Марям девзада буд, 
ва Исо ӯро шифо дод. Аз ҳамон вақт Марям аз пайи Исо мерафт. Пас аз он ки Марям ин се рӯзро 
аз сар гузаронд, ва баъд боз пайравон ба  ӯ бовар накарданд, ӯ чиро бояд ҳис кунад.)

• Ҳангоме ки Исо ба пайравони Худ супориш медиҳад, ки паёми бахшидашавиро башорат диҳанд

> Пурсед, ки оё як шахс тамоми ҳикоятро нақл карда метавонад. Ба ҳама гӯед, ки иштирокчиёни 
гурӯҳ ба якдигар ёрӣ дода метавонанд. Ҳангоми нақли ҳикоят аз гурӯҳ ёрӣ пурсидан мумкин аст.

> 5 саволи зеринро диҳед 

• Дар ин ҳикоят чӣ чиз ба шумо маъқул аст?

• Чиро қабул кардан бароятон душвор аст?

• Аз ин ҳикоят дар бораи Исо чиро фаҳмидед? (Исо бо эҳёи Худ исбот намуд, ки Ӯ қудрат дорад 
марг ва азобро мағлуб намояд. Амалҳои Исо бахшидашавии моро таъмин намуданд.)

• Шумо оид ба одамон аз ин ҳикоят чиро фаҳмидед? (Исо ба мо гуфтааст, ки ин паёми 
бахшидашавиро ба дигарон расонем – ва дигаронро бахшем!)

• Агар ин ҳикоят рост бошад, он андешаронии шуморо чӣ гуна дигар менамояд?  /Ин ҳикоят 
барои ҳаёти шумо дар ин ҳафта чӣ аҳамияте дорад?

ФАЪОЛИЯТИ ШИФОДИҲАНДА
Фаъолияти шифодиҳанда барои он муқаррар шудааст, ки мафҳумҳоро дар ҳикоят мустаҳкам 
намояд ё ба шахс ёрӣ расонад, ки ҳиссиёти худро фаҳмад ё дар атрофи худ ҷамъияти 
шифодиҳанда бунёд намояд. Ҳар як дарс фаъолияти шифодиҳандаи муайян дорад. Ҳатман 
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нишон диҳед, ки ин амалҳои шифодиҳанда муҳиманд. Ҳангоми ин амал шумо метавонед ҷои 
худро дар ҳуҷра дигар карда, ё ба ҷои дигар гузашта, инро дар фазо нишон диҳед. Баранда 
ҳамчунин бояд ҳар як амали шифодиҳандаро ҳамроҳи гурӯҳ ба ҷо оварад.

Мо дард ва гуноҳамонро назди Исо меоваремxixi: Ин, шояд, муҳимтарин амали шифодиҳанда 
аст, зеро ҳамин тавр иштирокчиён фаъолона интихоб менамоянд, ки масъалаи дард ва гуноҳи 
худро ҳал кунанд. 

Дар ҳикоят оиди марду зани аввалин дар боғ мо дидем, ки Худо муқаррар намуд, то ҷаҳон комил, 
аз азобҳо ва аз гуноҳ озод бошад. Ӯ мехост, ки мо бо Ӯ муносибатҳои идеалӣ дошта бошем. 
Азобҳо, гуноҳ ва марг ба ҷаҳон чӣ тавр дохил шуданд? (аз боиси амали шайтон ва беитоатии 
одамон – ба ҳикоят дар бораи Ба гуноҳ афтодан /ваъда дар дарси 3 нигаред.)   Худо ваъда дод, 
ки Ӯ Наҷотдиҳандаро мефиристад, ки дарди азобҳои моро (дигар хел карда гӯем, ҷароҳатҳои 
дили моро – захмҳоеро, ки  мо дида  наметавонем) мегирад ва гуноҳи моро нобуд мекунад. Исо 
метавонад аз 3 деҳа гузашта, дар азобҳоямон бо мо бошад.

(3 деҳаро аз дарси якум ба ёд оваред.) Оё шумо мехоҳед азобҳои худро дар роҳи шифоёбӣ 
ҳамроҳи Исо паси сар намоед? Мо дар бари ҳам қадам мезадем, чунон ки бояд мекардем. Аммо 
шумо ҳамчунин метавонед аз Ӯ хоҳиш намоед, ки ҳангоме ки шумо бо роҳи шифо қадамгузор 
ҳастед, Ӯ дарду аламҳоятонро ба ҷои шумо ба дӯши Худ гирад (ҷароҳати дили шуморо шифо 
диҳад). (1 Пет. 5: 6-11).  Ӯ ҳамчунин метавонад гуноҳи шуморо гирад – онро бахшад ва пурра 
нобуд кунад. Оё шумо мехоҳед, ки Ӯ инро барои шумо кунад? Исо исбот намуд, ки Ӯ ҳамон ягона 
Наҷотдиҳанда мебошад, бо нишон додани он ки ӯ бадани моро, эҳтиёҷи моро ба ҷамъият ва 
муносибатҳои моро бо Худо барқарор намудан метавонад (ниг. аз дарси 4 занеро, ки бемории 
хунравӣ дошт). Ӯ азобҳои моро ба Худ гирифт ва ба ҷои мо дар салиб ҷазо дода шуд. Ӯ аз мурдаҳо 
эҳё шуда, ғалабаи худро бар марг нишон дод. Оё шумо мехоҳед дарди азобҳо (дили ҷароҳатёфтаи 
худ) ва гуноҳи худро ба Исо диҳед? Ҳамаи он чи шумо бояд кунед, он аст, ки бояд ба Ӯ ва қурбонии 
Ӯ барои мо бовар кунед, ва Ӯ Наҷотдиҳандаи шумо мешавад.

Роҳҳои гуногун ҳастанд, то дарди дил нишон дода шавад, то ки иштирокчиён фаҳманд, ки азобҳо ҳанӯз дар ҷаҳон ҳастанд. Яке аз 
воситаҳо – гап задан дар бораи ҷароҳатҳои дил аст, дар бораи он, ки онҳо метавонанд шифо ёбанд, ҳатто агар вазъиятҳо дигар 
нашаванд ҳам.  

 
> Порчаҳои хурди коғазро тайёр кунед ё андаке баргҳои хушк / чӯбчаҳо ҷамъ кунед. Аз ҳар як 
шахс хоҳиш кунед, ки дуо гӯяд ва аз Худо хоҳиш намояд, ки дард, гуноҳ ё масъалаеро дар дилҳои 
онҳо, ки  онҳо бояд назди Исо оваранд, нишон диҳад. Агар онҳо расм кашидан/навиштан хоҳанд, 
хоҳиш кунед, ки инро дар варақи коғаз кунанд. Агар не, аз онҳо хоҳиш кунед барги хушк / чӯбчаро 
аз тӯда гиранд, яктогӣ барои ҳар як дарде ки онҳо ба Исо додан мехоҳанд. Агар иштирокчиён дар 
бораи азобҳои худ нақл карданӣ бошанд, бигузор дар ҷуфтҳо дар бораи он дарде ки ба Исо додан 
мехоҳанд, гап зананд. Ҳангоме ки онҳо нақл мекунанд, ҳар як шахс бояд барои шахси нақлкунанда 
дуо гӯяд, агар ин имконпазир бошад. То даме ки одамон баргҳо ва чӯбчаҳоро гирифта, ба пеш 
мебароранд, то ки ба қуттичае гузоранд, сурудеро хонед (аз рӯи хоҳиш).  Қуттичаро ба берун ё 
ягон ҷои дигари мувофиқ бароред. Дуо гӯед ва аз Худо хоҳиш кунед, ки ин азобҳоро ба Худ гирад. 
Суруди ситоишро хонед, агар ин бамаврид бошад. Баргҳо ва чӯбчаҳоро сӯзонед.  
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3.НИГОҲ БА ПЕШ

Ёдрасии биниш  
Оё мо ба ҳама чиз бо чашмони Юсуф нигариста метавонем чун дар он лаҳзае ки ӯ ба касоне 
ки ӯро озор дода буданд, гуфт: «Натарсед. Шумо ба ман зарар расонданӣ будед, аммо Худо 
онро ба некӣ гардонд – на танҳо барои ман, балки ҳамчунин барои наҷоти бисёр одамон».  

Одамон
Дар хусуси касе фикр кунед, ки шунидани ҳикоят дар бораи эҳё барояш фоиданок бошад.

Амалия: Ҳикоятро дар бораи эҳё нақл намоед
Оё ин ҳикоятро боз ба ягон кас нақл карда метавонед? Онро ба кӣ нақл мекардед?  (Агар дар ин 
бора пештар нагуфта бошед, гӯед, ки аз хонаи худ сар кардан аз ҳама беҳтар аст.) Ҳангоме ки мо 
ин ҳикоятро такрор мекунем, дар бораи шахсе фикр кунед, ки онро ба ӯ нақл менамоед.

> Аз иштирокчиён хоҳиш намоед, ки дукасӣ ё секасӣ ҷамъ шуда, нақли ҳикоятро машқ кунанд 
ва ба якдигар саволҳо диҳанд.  Ҳамчунин аз онҳо хоҳиш намоед, ки саволҳоро барои шунидан 
аз қисми “Ба ақиб нигариста” ба ёд оваранд ва ба онҳо ёдрас кунед, ки онҳо ҳамчунин ин ҳафта 
метавонанд пурсидани ин саволҳоро машқ кунанд.

> Такрори дарсҳои 1-6.

Дуо/истифода 
> Ба касе ки ин ҳикоятро ба ӯ нақл мекунед, пешниҳод намоед, ки ин ҳикоятро ба аъзоёни оила 
ва ба дӯстон нақл кунад, ва ба ӯ ягон кори неки хурд кунед. Масалан, ягон чизи вазнинро барои ӯ 
бардошта оваред, ба суханонаш гӯш диҳед ё шишаи обро ба ӯ диҳед. Меҳрубонӣ зоҳир намоед, то 
нишон диҳед, ки Худо ӯро дӯст медорад.    

Барои ҳафтаи оянда ва барои касоне ки ин ҳикоятро мешунаванд, дуо гӯед.
 

{
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1. НИГОҲ БА АҚИБ
• Парастиш — хондани суруде аз дарси 2 (аз рӯи хоҳиш)

• Ҳафтаи шумо чӣ гуна гузашт?

• Оё шумо ҳикоятро дар бораи  эҳё нақл кардаед? Он чӣ гуна гузашт?

• Барои якдигар ва барои одамоне ки ин ҳикоятро шунидаанд, дуо гӯед.

Шунидан

Лаҳзаеро ба ёд оваред, ки мо дар бораи хуб ё бад гӯш кардан фаҳмидем. 
Дар бораи ҳафтаи гузаштаи худ фикр кунед – оё намунаҳои хуб ё бад гӯш 
карданро оварда метавонед?

Дар охири ҳикоятамон Юсуф худро ба бародарон ошкор кард, ва аз ҳамин 
сабаб онҳо хеле тарсиданд.

Аммо Юсуф ба онҳо як чизи ҳайратовар гуфт. Ин он чиз аст, ки мо дар бораи 
он якчанд ҳафта пештар гуфта будем. Ӯ ба бародаронаш гуфт, ки онҳо ба 
ӯ дард расониданд: «Натарсед. Шумо ба ман зарар расонданӣ будед, аммо 
Худо онро ба некӣ гардонд – на танҳо барои ман, балки ҳамчунин барои 
наҷоти бисёр одамон». 

Чӣ изҳороти аҷиб дар бораи қабул кардан ва умед. 

Ҳозир дар зимни ҷуфтҳо аз якдигар пурсед, ки кадом дигаргуниҳоро дар 
ҷаҳони атрофатон диданӣ ҳастед? Худо шуморо чӣ гуна истифода бурдан 
метавонад, то ки ба дигарон ёрӣ расонед?

> Муҳокимаи қоидаҳои асосӣ барои кор дар ҷуфтҳо. Шунаванда метавонад 
танҳо се савол диҳад, то ки ба муҳокима ёрӣ расонад.

• Чӣ рӯй дод? Ё баъд чӣ рӯй дод? (барои давом додани гуфтугӯ)

• Шумо худро чӣ гуна ҳис мекардед?

• Чӣ чиз аз ҳама мушкилтар буд? Чӣ чиз аз ҳама хубтар буд?  

> Пас аз он ки ҷуфтҳо ҳикоятҳоро ба якдигар нақл мекунанд, бигузор 
онҳоро дар гурӯҳи калон нақл намоянд. Шунаванда будан чӣ гуна буд? Нақл 
намудани ҳикояти худ чӣ гуна аст?

2. НИГОҲ БА БОЛО
Ба шумо ҳикоятро дар бораи он нақл кардан мехоҳам, ки чӣ тавр Худо 
одамонеро, ки дарди сахтро аз сар мегузаронданд, истифода бурд. Аммо Ӯ 
онҳоро барои некии бузург истифода бурд.

> Ҳикоятро ду бор нақл намоед.
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Одамон
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Дуо
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Дуо
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Шудан
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Нигоҳ
ба ақиб
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Нигоҳ
ба боло

Нигоҳ
ба пеш

Биниш

Одамон

Амалия
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ҲИКОЯА: 
Қувват
барои
Гурӯҳи

Шогирдон

ДАРСИ 7
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Қувват аз олами боло барои гурӯҳи пайравон — Аъмол 1–2
Пас аз он ки Исо *аз мурдаҳо эҳё шуд, Ӯ дар давоми чил рӯзи минбаъда якчанд бор бо 
пайравони Худ вохӯрда, ба онҳо бисёр чизҳоро таълим дод. 

Боре, ҳангоме ки онҳоро дар болои кӯҳе таълим медод, Ӯ гуфт: «Дар шаҳр интизор 
шавед, то даме ки ман ба назди Худо Падар * ба осмонҳо боло равам. Пас аз он ки ман 
меравам, ба шумо Рӯҳи Худоро * мефиристам, ва ҳангоме ки Рӯҳи Ӯ меояд, Ӯ ба шумо 
қуввати Худоро * медиҳад — қувват барои ба ҳама ва дар ҳар ҷой нақл намудани ин 
Хушхабар — аз худи ҳамин ҷой, аз шаҳри зодгоҳатон сар карда, то шаҳри ҳамсоя, то 
кишвари дигар, ҳатто ба он одамоне ки ба шумо маъқул нестанд, ва ҳатто то канори 
замин».

Пас аз он ки Исо инро гуфт, Ӯ ба осмон боло рафтан гирифт. Ҳангоме ки пайравонаш Ӯро 
мушоҳида менамуданд, ду марде ки либосҳои дурахшон дар бар доштанд (ду фаришта) 
дар назди онҳо пайдо шуда, гуфтанд: «Чаро шумо дар ин ҷо истода ба осмон менигаред?  
Боре Ӯ айнан ҳамон тавре ки рафт, бозмегардад» Пайравони Исо ба фармони Ӯ итоат 
намуданд. Онҳо дар шаҳр монда, Рӯҳи ваъдашудаи Худоро интизор шуданд.  

Пас аз якчанд рӯз, чунон ки Исо ваъда дода буд, Ӯ Рӯҳи Худоро ба пайравони Худ 
фиристод. Онҳо аз олами боло қувват пайдо намуданд, то ки ба ҳама ва дар ҳар ҷой 
Хушхабарро дар бораи он нақл намоянд, ки Исо мурд ва аз мурдаҳо эҳё шуд, то ки 
азобҳо ва гуноҳи моро ба Худ гирад.10 Ҳангоме ки одамон инро мешуниданд, мутаассир 
шуда мегуфтанд: «Мо бояд чӣ кунем?» Пайравони Исо ҷавоб медоданд: «Шумо бояд  
аз беитоатӣ ба Худо даст кашида, ба воситаи имон ба Исо ба Худо рӯ оваред».11 Худо 
гуноҳҳои шуморо мебахшад. Шумо бояд дар об ғӯта ёбед (таъмид гиред), то нишон диҳед, 
ки акнун шумо пайравони Исо ҳастед.12  Ин Рӯҳ на танҳо барои шумост, балки ҳамчунин 
барои фарзандонатон ва ҳамаи касоне ки дар наслҳои оянда аз пайи Исо мераванд».   

Бисёр одамон аз шунидани ин хабар шод шуданд, ва зиёда аз се ҳазор нафари онҳо дар 
об ғӯта хӯрданд (таъмид гирифтанд). Ин имондорони нав бо ҳам ҷамъ шудан гирифтанд.    
Онҳо бо ҳам дуо мегуфтанд ва бо ҳам Худоро парастиш менамуданд. Онҳо ҳикоятҳоро 
дар бораи Исо нақл менамуданд ва бо ҳам Каломи Худоро меомӯхтанд. Онҳо ҳамаи 
дороии худро бо ҳам медиданд, ва ба якдигар дар вақти мушкилот ёрӣ мерасонданд. Ҳар 
рӯз миқдори ҳар чи бештари имондорон ба қатори онҳо дохил мешуданд.13

Ҳамаи ин то ҳол давом меёбад.14 Пайравони Исо бо ҳам ҷамъ шуданро давом медиҳанд, 
ва мо ба ҳама ва дар ҳар ҷой Хушхабарро дар бораи Исо нақл менамоем! Мутаассифона, 
дар мо ҳанӯз азобҳо, дард ва марг ҳастанд.  Аммо ... мо он рӯзеро интизорем, ки Исо 

10 Аниқ фаҳмондан даркор аст, ки Хушхабар чист.

11 Ин тасвири одӣ, аммо қавии он аст, ки тавба кардан чӣ маъно дорад.

12 Ин боз як тасвири одии таъмид аст. Ниг. «Тавзеҳот ба ҳикоят» барои дигар воситаҳои фаҳмондани ин калима.

13 Тасвир намудан муҳим аст, ки аввалин гурӯҳҳои имондорон чӣ гуна буданд, чунки ин ба гурӯҳҳои нав дар фаҳмидани он ёрӣ мерасонад, 
ки ҷамоати ҳақиқатан шифодиҳанда чӣ гуна бояд бошад.

14 Шумо метавонед тасвири онро такрор намоед, ки имондорон дар ин лаҳзаи ҳикоят чӣ мекунанд: онҳо аз беитоатии худ даст кашиданро 
давом медиҳанд ва ба воситаи имон ба Исо ба Худо рӯ меоваранд. Худо беитоатии онҳоро мебахшад, ва онҳо Рӯҳи Худоро ба даст 
меоваранд.
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бозмегардад, чунон ки ваъда дода буд. Ҳангоме ки Ӯ бармегардад, Ӯ подшоҳии наве 
бунёд мекунад, ки дар он дигар на дард хоҳад буд, на марг, на ашкҳо, на азобҳо.15   
Дар ин подшоҳии нав Худо бо халқи Худ хоҳад буд – бо касоне ки Исоро пайравӣ 
кардаанд – ва халқи Ӯ ба дарахти ҳаёт дастрасӣ пайдо мекунад. Баргҳои ин дарахт ба 
халқҳо шифо меоваранд.16

*CARS:  Исо, Падари Осмонӣ, Рӯҳи Худо /Абадӣ, қувваи Худро

> Ба иштирокчиён пешниҳод намоед, ки тамоми ҳикоятро нақл намоянд. Ҳикоятро бо ин савол сар 
кунед: «Дар давомаш чӣ рӯй дод?» Имкон диҳед, ки одамони гуногун он қисми ҳикоятро, ки дар ёд 
доранд, нақл кунанд.

> Бигузор иштирокчиён аз рӯи ҳикоят саҳначае намоиш диҳанд. Як шахс метавонад ҳикояти 
персонажи худро нақл намояд ё ҳар як узви гурӯҳ метавонад «бо овози қаҳрамони худ» гап 
занад.  Шумо набояд амалҳоро қатъ намоед . Аз иштирокчиён хоҳиш кунед, ки ҳамин саҳначаро 
бори дигар намоиш диҳанд, аммо ин дафъа бе суханон. Онҳо бояд фақат амал намоянд. Ба 
онҳо фаҳмонед, ки амалро дар лаҳзаҳои муҳим бозмедоред. Дар ин лаҳзаҳои муҳим (идеяҳоро 
ниг. дар поёнтар) амалро боздошта, пурсед: «Дар ин лаҳзаи ҳикоят чӣ рӯй медод?» ва «Шумо 
(номи персонаж) дар ин лаҳзаи ҳикоят чиро эҳсос менамудед?» Пас аз ҳар як саҳнача ҳамчунин 
метавонед пурсед: «Шумо дар ин саҳнача чиро дидед?» ё «Ҳангоми бозидани нақши муайян чӣ 
ҳиссиёте доштед?» Муҳим он аст, ки иштирокчиён ҳиссиётҳои иштирокчиёни ҳикоятро фаҳманд.  

Амалро дар лаҳзаҳои пешниҳодшавандаи рафти саҳнача боздошта, аз ҳар як иштирокчӣ пурсед, 
ки ӯ чиро ҳис мекунад…

• Ҳангоме ки фариштаҳо ба пайравон мегӯянд, ки боре Исо ҳамон тавре ки рафт, бозмегардад

• Ҳангоме ки пайравон чӣ гуна наҷот ёфтанро мефаҳмонанд, ва ваъдаро дар бораи Рӯҳи Худо 
мефаҳмонанд

• Ҳангоме ки пайравон бо ҳам вомехӯранд – онҳо бо ҳам чӣ мекунанд ва чӣ гуна ҳар рӯз ба 
қатори онҳо имондорони нав илова мешаванд

> Пурсед, ки оё як шахс тамоми ҳикоятро нақл карда метавонад. Ба ҳама гӯед, ки иштирокчиёни 
гурӯҳ ба якдигар ёрӣ дода метавонанд. Ҳангоми нақли ҳикоят аз гурӯҳ ёрӣ пурсидан мумкин аст.

> 5 саволи зеринро диҳед 

• Дар ин ҳикоят чӣ чиз ба шумо маъқул аст?

• Чиро қабул кардан бароятон душвор аст?

• Шумо аз ин ҳикоят дар бораи Исо / Рӯҳи Худо чиро фаҳмидед? (Рӯҳи Худо – сарчашмаи қуввати 
мост).

• Шумо дар бораи одамон аз ин ҳикоят чиро фаҳмидед? (Будани ҷамъомади қавии ҳамфикрон 
хеле муҳим аст).

15 Зикр кардан муҳим аст, ки азоб ҳанӯз дар ин ҷаҳон вуҷуд дорад, то даме ки Исо бозгардад ва онро пурра нобуд кунад.

16 Ин анҷомёбии муҳими курси пурраи ин дарсҳо аст, ва ин воситаи олидараҷаест барои гурӯҳҳо, то аз фаҳмидани он ба ваҷд оянд, ки 
дигар аз дарахти ҳаёт ҷудо нахоҳанд буд.
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• Агар ин ҳикоят рост бошад, он андешаронии шуморо чӣ гуна дигар менамояд?  / Ин ҳикоят 
барои ҳаёти шумо дар ин ҳафта чӣ аҳамияте дорад? (Шумо бояд чӣ кор кунед, то ки наҷот ёбед? 
– Петрус ҷавоб дод: «Шумо бояд тавба кунед ва Исоро пайравӣ намоед, ва гуноҳҳои шумо 
бахшида мешаванд».) 

ФАЪОЛИЯТИ ШИФОДИҲАНДА
Фаъолияти шифодиҳанда барои он муқаррар шудааст, ки мафҳумҳоро дар ҳикоят мустаҳкам 
намояд ё ба шахс ёрӣ расонад, ки ҳиссиёти худро фаҳмад ё дар атрофи худ ҷамъияти 
шифодиҳанда бунёд намояд. Ҳар як дарс фаъолияти шифодиҳандаи муайян дорад. Ҳатман 
нишон диҳед, ки ин амалҳои шифодиҳанда муҳиманд. Ҳангоми ин амал шумо метавонед ҷои 
худро дар ҳуҷра дигар карда, ё ба ҷои дигар гузашта, инро дар фазо нишон диҳед. Баранда 
ҳамчунин бояд ҳар як амали шифодиҳандаро ҳамроҳи гурӯҳ ба ҷо оварад.

Нақшаҳои минбаъда:23 xiii Ҳар яки мо дар ду моҳи охир сафар кард. Мо ҳамчунин як қисми роҳи 
Юсуфро мушоҳида намудем, ва дидем, ки Худо дар давоми тамоми сафар бо ӯ буд. Юсуф бо 
одамон муошират мекард ва кори худро мекард – ӯ дар зиндон кор мекард, барои ду сарвари 
муҳим кор мекард, ва дар охир барои наҷот ёфтани бисёр одамон ҳангоми қаҳтӣ ёрӣ расонд. Худо 
барои Юсуф нақшае дошт, ҳамон тавре ки Ӯ барои ҳар яки мо нақшае дорад.  

Стакани пластикӣ ва ручкаро гирифта, дар он баъзе чизҳоеро нависед ё тасвир намоед, ки ба 
шумо дар паси сар кардани лаҳзаҳои душвориҳо ёрӣ мерасонанд. Чӣ чиз ба шумо қувват медиҳад, 
ки пеш равед? Оё машғулияте ҳаст, ки ба шумо ёрӣ мерасонад? Ҳикоят аз Китоби Муқаддас? Суруд? 
Боварӣ ба чизе? Хотираи касе? Ин шахсе буда метавонад, ки ёрӣ дод ё касе ки ҳозир ба шумо 
ёрӣ доданро давом медиҳад. Оё шумо ягон ҷиҳати хислат, ягон хел қувват доред, ки барои зинда 
мондан ёрӣ расондааст? Оё машғулияти дӯстдоштае доред, ки метавонед бо он машғул шавед, 
маҳалли махсусе ки дар он ҷо метавонед истироҳат кунед, масалан, вақтро дар табиат гузарондан?  

> Ҳамин ки ҳама дар стаканҳои коғазӣ расм кашиданро ба охир мерасонанд, шумо бояд стакани 
коғазии худро рӯ ба поён ба замин гузоред. Дар бораи он гап занед, как ин чизҳо ба мо ёрӣ 
мерасонанд, ҳангоме ки вазъиятҳои ҳаётии мо «муътадил» ҳастанд. Баъд китобча ё предмети 
хурдеро ба болои стакани коғазӣ монда, нишон диҳед, ки стакан ба ин фишори сабук ба осонӣ тоб 
меоварад. Баъд пурсед: «Чӣ рӯй медиҳад, ҳангоме ки фишор ва вазъиятҳои ҳаётии шумо беҳад 
вазнин мешаванд? Ягон чизи вазнинро ба болои стакан монед, то ки ин чиз стакани коғазиро 
пачақ кунад.  Баъд  пурсед: «Аммо чӣ рӯй медиҳад, агар ҳамаи мо ин борро бо ҳам бардорем?» 
Баъд ҳамаи стаканҳои коғазиро дар атрофи стакани пачақшуда ба замин монед, ва аз болои онҳо 
ҳамон чизи вазнинро ҷой диҳед – ҳамаи стаканҳои коғазӣ дар якҷоягӣ бояд ба фишори он чизе ки 
як стаканро пачақ карда буд, тоб оваранд.   

Бознигарии фаъолияти шифодиҳанда: Ин тимсоли он аст, ки чи тавр чизҳоеро, ки барои зинда 
мондани мо  ёрӣ додаанд, муттаҳид кардан мумкин аст ва чӣ тавр мо якҷоя кор кардан метавонем. 
Дар давоми ду моҳи охир мо ҳикоятҳои гуногунро шунидем, мо гӯш кардани якдигарро ёд 
гирифтем ва дар бораи он гап мезадем, ки хеле мехоҳем, то дар ин ҷаҳони вайрон ҳама чиз 
дигаргун шавад. Мо медонем, ки гуноҳ ва азоб ҳанӯз давом меёбанд. Ба ҷуфтҳо муттаҳид шавед ё, 
агар гурӯҳ ба қадри кофӣ хурд бошад, дар гурӯҳ монед ва муҳокима намоед, ки қадами навбатии 

23 См. Приложение для альтернативных идей, если это возможно провести в вашей стране.
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сафарамон чӣ гуна хоҳад буд. Оё мо ҳамчун гурӯҳ вохӯрданро давом додан мехоҳем? Оё шумо 
гурӯҳи Умеди Навро бунёд кардан мехоҳед? Оё шумо мехоҳед ба дигарон ёрӣ расонед ва ҳангоме 
ки онҳо байни 3 деҳа сафар мекунанд, дар назди онҳо бошед? Касонеро, ки гап задан намехоҳанд, 
маҷбур накунед.  

Ҳамчун гурӯҳ, дар бораи қадамҳои минбаъдаи якҷоя баъзе қарорҳо қабул намоед ва ба нақша 
гиред, ки ин чӣ гуна шакл хоҳад дошт. Агар дар гурӯҳатон имондорони нав бошанд, шумо 
метавонед якҷоя курси кӯтоҳи шогирдиро гузаред.  Агар дар гурӯҳ имондорони болиғ бошанд, 
шумо метавонед чун пештара давом диҳед ё ба мавзӯи махсус гузаред. Агар иштирокчиёни гурӯҳи 
шумо ҳанӯз имондор набошанд, имкониятеро аз назар гузаронед, ки ҳамчун марҳалаи навбатӣ 
ба мавзӯъҳои аниқтар гузаред ё омӯзиши ҷиддитари ҳикоятҳоро аз Китоби Муқаддас интихоб 
намоед.  Ба дастаи тартибдиҳандагони Умеди Нав дар хусуси идеяҳои мавзӯъҳои минбаъда ва 
нақшаҳо барои ҳаракати минбаъда ба пеш саволҳо диҳед.  
Маҷмӯаҳои нави Умеди Нав дар ҳамон як формати се қисм тартиб дода шудаанд (Нигоҳ ба ақиб, 
Нигоҳ ба боло, ва Нигоҳ ба пеш). Агар баъзе аъзоёни гурӯҳи шумо гурӯҳҳои худро ташкил карданӣ 
бошанд, бо онҳо нақшаи онро кашед, ки чӣ тавр шумо дастгирӣ ва насиҳат кардани онҳоро давом 
хоҳед дод, ҳангоме ки онҳо гурӯҳро ташкил мекунанд. Дар ёд нигоҳ доред: аз ҳам беҳтар он аст, 
ки онҳо гурӯҳҳоро дар зимни ҷуфтҳо роҳбарӣ кардан тавонанд, ё агар шумо гурӯҳро ҳамроҳи 
онҳо роҳбарӣ карда тавонед. Баъзе аъзоёни гурӯҳи шумо метавонанд қарор қабул кунанд, ки 
вохӯрданро дар ин гурӯҳи мавҷуда давом диҳанд ва дар як вақт гурӯҳи худро ташкил кунанд.  

3. НИГОҲ БА ПЕШ
Ёдрасии биниш  
Оё мо ба ҳама чиз бо чашмони Юсуф нигариста метавонем чун дар он лаҳзае ки ӯ ба касоне 
ки ӯро озор дода буданд, гуфт: «Натарсед. Шумо ба ман зарар расонданӣ будед, аммо Худо 
онро ба некӣ гардонд – на танҳо барои ман, балки ҳамчунин барои наҷоти бисёр одамон».  

Одамон
Дар хусуси касе фикр кунед, ки шунидани ҳикоят дар бораи қувват аз олами боло барояш 
фоиданок бошад.

Амалия: Ҳикоятро дар бораи қувват аз олами боло нақл намоед
Оё ин ҳикоятро боз ба ягон кас нақл карда метавонед? Онро ба кӣ нақл мекардед?  (Агар дар ин 
бора пештар нагуфта бошед, гӯед, ки аз хонаи худ сар кардан аз ҳама беҳтар аст.) Ҳангоме ки мо 
ин ҳикоятро такрор мекунем, дар бораи шахсе фикр кунед, ки онро ба ӯ нақл менамоед.

> Аз иштирокчиён хоҳиш намоед, ки дукасӣ ё секасӣ ҷамъ шуда, нақли ҳикоятро машқ кунанд 
ва ба якдигар саволҳо диҳанд.  Ҳамчунин аз онҳо хоҳиш намоед, ки саволҳоро барои шунидан 
аз қисми “Ба ақиб нигариста” ба ёд оваранд ва ба онҳо ёдрас кунед, ки онҳо ҳамчунин ин ҳафта 
метавонанд пурсидани ин саволҳоро машқ кунанд.

> Такрори дарсҳои 1-7.

{
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Дуо/истифода  
> Ба касе ки ин ҳикоятро ба ӯ нақл мекунед, пешниҳод намоед, ки ин ҳикоятро ба аъзоёни оила 
ва ба дӯстон нақл кунад, ва ба ӯ ягон кори неки хурд кунед. Масалан, ягон чизи вазнинро барои ӯ 
бардошта оваред, ба суханонаш гӯш диҳед ё шишаи обро ба ӯ диҳед. Меҳрубонӣ зоҳир намоед, то 
нишон диҳед, ки Худо ӯро дӯст медорад.    

Барои ҳафтаи оянда ва барои касоне ки ин ҳикоятро мешунаванд, дуо гӯед.
 

Иловаи 1  
Ҳикояти офариниш бо шиносонидани Инҷил      
Ҳангоме ки одамон Каломи Хуроро аз худ мегузаронанд, онҳо метавонанд хоҳиш пайдо намоянд, 
ки Исоро пайравӣ кунанд! Шумо ҳамеша ин ҳикоятро ҳамчун шиносонидани Инҷил истифода 
бурда метавонед, ҳангоме ҳис мекунед, ки касе донистан мехоҳад, ки чӣ тавр Исоро пайравӣ 
кардан мумкин аст. Ин ҳикоят шиносонидани мета-нақлии Хушхабари Исо аст, ки дар 7 ҳикоят аз 
маҷмӯаи «Умеди нав» асос ёфтааст. Ҳикоятро нақл карда, шунавандаро бо истифодаи саволҳои 
зерин ба ҳикоят баргардонед.

> Аз онҳо ин чизҳоро пурсед:

• Аз рӯи ин ҳикоят, шумо дар одамон чӣ мушкилиро мебинед? (Мо ҳама гуноҳ кардаем ва дар 
натиҷа дар ҷаҳони пургуноҳ ва дарҳамшикаста зиндагӣ мекунем.)

• Аз рӯи ин ҳикоят, ҳалли Илоҳии масъала чӣ гуна аст? (Худо Исоро фиристод, то ки Ӯ гуноҳҳо 
ва азобҳои моро ба Худ гирад; ва ҳангоме ки мо Исоро қабул мекунем, Ӯ ба мо ҳозир ва барои 
ҳамеша пуррагии ҳаётро медиҳад.)

• Аз рӯи ин ҳикоят, мо бояд чӣ кунем, то ки наҷот ёбем? (Аз беитоатии худ (гуноҳи худ) даст 
кашида, ба Худо рӯ овардан ба воситаи имон ба марг ва эҳёи Исо барои гуноҳҳоямон, ва аз Ӯ 
қабул кардани атои ҳаёт.)

• Оё ҳозир ин корро кардан мехоҳед?

Дар ибтидои замонҳо Худо вуҷуд дошт, ва ғайр аз Ӯ ҳеҷ чиз набуд... танҳо Худо будо. Ӯ 
сухан гуфт, ва ҳангоме ки Ӯ ин чунин кард, Ӯ оламро ва ҳамаи он чиро, ки дар он ҳаст, 
офарид. Он гоҳ ӯ қарор дод, ки мавҷуди махсуси Худро – одамонро офарад. Ҳамин тариқ, 
Худо мард ва занро офарид ва онҳоро ба сурат ва шабоҳати Худ офарид. Худо гуфт, ки 
ҳамаи он чи Ӯ кард хуб аст, ва Ӯ бо одамон муносибатҳои идеалӣ дошт. Ӯ бо онҳо қадам 
мезад, бо онҳо гуфтугӯ мекард ва дар ҳаққи онҳо ғамхорӣ менамуд – то он вақте ки боре 
мард ва зан ба Худо беитоатӣ карданд, ва ҷаҳон макони вайрона гардид. Муносибатҳои 
одамон бо якдигар, бо табиат ва хусусан бо Худо вайрон ва таҳриф гардида буданд.

Мард ва зан соҳиби фарзандон шуданд. Фарзандони онҳо низ соҳиби фарзандон 
шуданд, ва фарзандони фарзандонашон низ соҳиби фарзандон шуданд, то даме ки 
тамоми замин аз одамон пур шуд. Аммо, чун мард ва зани аввалин, онҳо дар ҷаҳони 
мураккаб азоб мекашиданд, ва аз боиси гуноҳи худ аз Худо дур буданд.

Ишаъё ном пайғамбар ба халқи Худо паёми умедбахшро дар бораи Наҷодтиҳандаи 
ваъдашуда овард. Ӯ гуфт: «Ҳамаи мо аз Худо ва аз роҳҳои Ӯ дур шудаем. Мо гуноҳ 
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мекунем. Аммо Худо мегӯяд: 

«Ман ба шумо Наҷотдиҳандаро мефиристам. Ҳангоме ки Ӯ меояд, шумо Ӯро намешиносед 
– шумо Ӯро рад мекунед. Аммо Ӯ ҳамаи гуноҳҳо ва азобҳои шуморо ба Худ мегирад. Ӯ аз 
боиси гуноҳҳои шумо мемурад. Аммо Ӯ аз нав зинда мешавад. Ва ба шарофати он чи Ӯ 
мекунад, шумо муносибатҳоро бо Ман барқарор намудан метавонед». Аз ҳамон вақт онҳо 
ин Наҷотдиҳандаи ваъдашударо бесаброна интизор буданд … онҳо интизор буданд…  ва 
интизор буданд…

Худо ба ваъдаи Худ, ки ба халқ дода буд, вафо кард. Ӯ ин Наҷотдиҳандаи ваъдашударо, 
Исоро, Писари ягонаи Худоро фиристод. Исо исбот намуд, ки Ӯ ҳамон касе буд, ки бояд 
меомад ва ҳамаи азобҳо ва гуноҳҳои моро ба Худ мегирифт. 

Ӯ бисёр муъҷизаҳо ба амал меовард, гуноҳҳоро мебахшид ва ба одамон осоишро бо 
Худо бозгардонд. На ҳама мефаҳмиданд, ки Исо кист, агарчи баъзе одамон Ӯро чун 
Наҷотдиҳандаи худ пайравӣ менамуданд. Исо бисёр вақт ба одамон мегуфт: «Маҳз 
имоне ки ба Ман дорӣ, туро шахси мукаммал мегардонад». Касоне ки ба Исо бовар 
намекарданд, аз боиси он чи  Ӯ дар бораи Худ мегуфт, хашмгин мешуданд.

Онҳо ҳукуматдоронро водор намуданд, ки Ӯро кушанд. Исо азоб кашид. Дӯстонаш ба Ӯ 
хиёнат карданд. Ӯ аз боиси айбдоркуниҳои бардурӯғ шармсор карда шуд. Ҳангоме ки Ӯ 
мемурд, талвосаи танҳоиро аз сар гузаронд, то ки гуноҳҳо ва азобҳои моро ба Худ гирад. 
Ӯ дарди ҷисмониро аз сар гузаронд. Исо кушта шуд. Аммо ҳатто ҳангоме ки Ӯ мемурд, Ӯ 
касонеро, ки Ӯро ба дарду азобҳо гирифтор карда буданд, бахшид. Пас аз се рӯз, айнан 
ҳамон тавре ки Худо гуфта буд, Исо зинда шуд!

Пас аз ин, Исо ба пайравони Худ зоҳир мешуд, ва, бе ҳеҷ шубҳа, исбот намуд, ки Ӯ аз 
мурдаҳо эҳё шуд. Дар давоми чил рӯз Ӯ пайравони Худро таълим медод. Ӯ ба онҳо гуфт: 
«Дар ин ҷо интизор бошед, то даме ки ман биравам, то ки бо Падари Худ дар осмонҳо 
бошам. Пас аз он ки Ман меравам, ба шумо Рӯҳи Худоро мефиристам, ва ҳангоме ки Рӯҳи 
Ӯ меояд, Ӯ ба шумо қуввати Худоро медиҳад – қувват барои ба ҳама ва дар ҳар ҷой нақл 
намудани ин Хушхабар. Ва, ҳангоме ки онҳо ба Ман бовар мекунанд – онҳоро таъмид 
диҳед. Бигузор онҳо ин маросими рамзии ғӯта дар обро ба ҷо оваранд, то нишон диҳанд, 
ки онҳо аз гуноҳҳои худ даст кашидаанд ва акнун бо Худо муносибатҳои дуруст доранд». 

Боре Исо онҳоро тарк намуд. Ӯ дар пеши назари онҳо ба сӯи абрҳо боло рафт. Ҳангоме 
ки пайравонаш ҳамаи инро мушоҳида менамуданд, ду мард дар назди онҳо пайдо 
шуда, пурсиданд, ки чаро дар ин ҷо истода ба осмон менигаранд. Онҳо гуфтанд: “Исо 
боре айнан ҳамон тавре ки рафт, бозмегардад”. Шогирдони Исо интизор буданд. Исо 
ҳақиқатан Рӯҳи Худоро фиристод, ва ҳангоме ки ин рӯй дод, пайравони Ӯ ҳақиқатан 
қувват пайдо намуданд – қувват барои нақл намудан ба ҳама, ки онҳо бо Худо 
муносибатҳои дуруст дошта метавонанд, бо вуҷуди азобҳо, ки  дар ин ҷаҳон давом 
меёбанд.

Ин он корест, ки халқи Худо то ҳол мекунад. Пайравони Исо ба ҳама дар бораи Ӯ нақл 
менамоянд. Ҳангоме ки одамон ба Ӯ имон меоваранд, онҳо таъмид мегиранд – ба таври 
рамзӣ ғӯта мехӯранд – то нишон диҳанд, ки онҳо аз гуноҳҳои худ даст кашидаанд ва ба 
воситаи имон ба Исо бо Худо муносибатҳои дуруст доранд. Баъд пайравони Исо бо ҳам 
ҷамъ мешаванд. Онҳо барои он бо ҳам ҷамъ мешаванд, ки Худоро парастиш кунанд, дар 
бораи Исо бештар донанд ва дар хусуси эҳтиёҷоти якдигар ғамхорӣ кунанд.
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Ва ... мо бесаброна интизорем, ки Исо боре бозмегардад, чунон ки Ӯ ваъда додааст. 
Ҳангоме ки Ӯ бозмегардад, мо бо Худо дар подшоҳии Ӯ хоҳем буд. Дар Подшоҳии Худо на 
азобҳо хоҳанд буд, на ашкҳо, на дард. Худо Худои мо хоҳад буд, Ӯ бо халқи Худ хоҳад зист. 
Дар байни подшоҳии нави Ӯ дарахти ҳаёт хоҳад буд, ва касоне ки ба Исо имон доранд, ба 
он дастрасӣ пайдо мекунанд. Баргҳои ин дарахт халқҳоро шифо медиҳанд. 
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Иловаи 2 
Маводи пешниҳодшаванда барои ҳар як вохӯрӣ    

Вохӯрии 1
• Шарф барои муҳокимаи ҷароҳатҳои дил 
• Санги вазнин  
• Коғаз  
• Фломастерҳо/қаламҳои ранга
• Ручкаҳо/қаламҳои одӣ  

Вохӯрии 2
• Коғаз
• Ручкаҳо/қаламҳои одӣ

Вохӯрии 3
• Коғаз  
• Фломастерҳо/қаламҳои ранга
• Ручкаҳо/қаламҳои одӣ  

Вохӯрии 4
• Коғаз  
• Фломастерҳо/қаламҳои ранга
• Ручкаҳо/қаламҳои одӣ  

Вохӯрии 5
• Коғаз  
• Фломастерҳо/қаламҳои ранга
• Ручкаҳо/қаламҳои одӣ 
• Зарф барои гулхан ё коғази ҳалшаванда
• Салиби чӯбин (аз рӯи хоҳиш)  

Вохӯрии 6
• Стаканҳои коғазӣ ё дигар чизҳои дар ин маҳал дастрас
• Чизҳои сабун ва вазнин, ки  бар болои стаканҳои коғазӣ гузоштан мумкин аст 

Пешакӣ чӣ кор кардан даркор аст    
• Дуо гуфтан дар ҳаққи он касе ки ба гурӯҳи «Умеди Нав» даъват кардан даркор аст.  

• Пешакӣ бо ҳар як иштирокчӣ гуфтугӯ кардан, то боварӣ ҳосил шавад, ки ӯ идеяи асосии 
вохӯриҳои гурӯҳи шифоро мефаҳмад, ва баҳо дода шавад, ки оё ин шахс тайёр аст дар гурӯҳ 
шифо «Умеди Нав» бошад (ниг. Муқаддима оид ба роҳбарӣ).

• Ҷамъ кардани ҳамаи маводи даркорӣ.

• Ҷамъ кардани маълумот дар хусуси дилхоҳ сарчашмаҳо оид ба саломатии психикӣ, ки ба 
ҷамъомаи шумо дастрас аст. Агар ба одамон ёрии ихтисосмандона даркор шавад, шумо онҳоро 
ба куҷо равона мекунед?
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Иловаи 3
Маълумоти фарҳангӣ  
Барои баъзе гурӯҳҳои одамон дар саҳнача бозидани нақши Худо ё Исо душвор буда метавонад. 
Агарчи ин хеле камтар аз он чи гумон мекунед, рӯй медиҳад, агар ошкор намоед, ки гурӯҳ дудила 
аст, ки касе ин нақшро бозад, маҷбур накунед, кӯшиш кунед вазъиятро чунон гардонед, ки касе 
ақаллан суханонеро, ки Худо ё Исо мегӯянд, ба забон оварад, то даме ки дигар аъзоёни гурӯҳ 
нақшҳои персонажҳои дигарро мебозанд.

Баъзе касон бо душворӣ тасаввур мекунанд, ки Худо дар ҳикоятҳо ҳиссиёт дошта метавонист, ё 
онҳо ҳатто гумон мекунанд, ки идея дар бораи он ки Ӯ ҳиссиёт дошт, нодуруст аст. Аҳли гурӯҳи 
худро бовар кунонед, ки дар ҳикояҳо гуфта нашудааст, ки Худо ҳақиқатан инро ҳис мекард, аммо 
онҳо метавонанд тасаввур намоянд, ки онҳо дар чунин вазъият чиро ҳис мекарданд, ё, шояд, Худо 
Худро чӣ гуна ҳис мекард.

Дардро назди Исо оварда
Дар баъзе мавридҳо истифодаи оташ барои сӯзондани коғаз ё чӯбҳо мувофиқи мақсад нест ё 
хатарнок мебошад . Вариантҳои алтернативӣ инҳо буда метавонанд:

1. Истифода бурдани коғази ҳалшаванда (дар Амазон фармоиш додан мумкин аст). Шояд он дар 
минтақаи шумо истеҳсол намешавад ё дастрас нест. Агар зарур шавад, шумо квадратчаҳои 
коғази ташнобро ё салфеткаҳоро истифода бурда метавонед. Ин коғаз дар ҳадди ақалл рангро 
дар худ ҳал карда метавонад. Якчанд навъҳои коғазро истифода баред, ки дар минтақаи шумо 
дастрас мебошанд, то бинед, ки оё он хуб кор мекунад.

2. Коғазро майда-майда кунед. Агар ин бамаврид бошад, метавонед онро даронед ва ба шамол 
ҳаво диҳед ё порчаҳои майдаи коғазро ба дегча андохта дар об ҷӯшонед.

3. Бо чӯб дар рег расм кашед ва пок кунед. Мутаассифона, инро дар ҷои хилват ба ҷо овардан на 
ҳамеша имконпазир аст.

4. Ихтироъкор бошед ва дилхоҳ воситаҳои дастрасро истифода баред, то ки пурра нобуд шудани 
дард ё гуноҳро ифода намоед. Беҳтараш предметро на танҳо зери хок кунед ё ба салиб мехкӯб 
намоед, балки пурра нобуд кунед, ки ин рамзи ғалабаи пурра Исо хоҳад буд.

5. Дар аксари мавридҳо, мо дар ин маросим истифода бурдани салибро тавсия намедиҳем, чунки 
эҳтимол иштирокчиён онро нодуруст фаҳманд ё он барои онҳо хатарнок бошад. Мо дидаву 
дониста ин маросимро дар ҳикояти эҳё ҷой додем, то нишон диҳем, ки маҳз эҳёи Исо далели 
ниҳоии онро медиҳад, ки Ӯ ба қадри кофӣ тавоност, то ки гуноҳҳо ва азобҳои моро ба Худ 
гирад.

Қуттии вазнин дар болои стаканҳои коғазӣ
Барои ин машқ ашёҳои дастрасро истифода баред. Шояд, ба шумо лозим меояд стаканҳои 
пластикиро истифода баред ё дар варақи коғаз расми онҳоро кашида, дар шишаҳои холии 
пластикӣ, ки бо предмети вазнин пачақ шуда метавонанд, ҷой диҳед. Ихтироъкор бошед ва 
кӯшиш кунед танҳо он предметҳоро истифода баред, ки иштирокчиён дар маҳалли зисти худ ёфта 
метавонанд.  
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Иловаи 4
Рӯйхати китобҳо / Хониши минбаъда  
На ҳамаи ин китобҳоро муаллифони масеҳӣ навиштаанд, аммо баъзе мавод барои фаҳмидани 
ҷароҳат ва таъсири он ба бадан ва ақл, ё барои фаҳмидани таъсири шифобахши ҳикоят ва 
омӯзиши ҳикоятҳо фоиданок буда метавонанд. Якчанд идеяҳо ва принсипҳо аз ин китобҳо 
ҳангоми тартиб додани барномаи «Умеди Нав» фоиданок буданд..
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Тавзеҳоти хотимавӣ 
i Harriet Hill, et.al., Healing the Wounds of Trauma: How the Church Can Help (New York: American Bible 
Society, 2004), 23.

«Ҷароҳатҳои дил» дар «Шифои ҷароҳат» ба он чи «ҳангоми моро фаро гирифтани тарси 
сахт, нотавонӣ ё тарс аз марг» рӯй медиҳад, дахл дорад. «Ҷароҳатҳои дил» дар «Умеди нав» ба 
спектри васеътари азобҳо ва дард дар зиндагӣ дахл дорад, ки на ҳар кас «ҷароҳат» ҳисобида 
метавонад, аммо онҳоро шахс ҳамчун маҷрӯҳкунанда ё стрессӣ муайян менамояд.  

ii Harriet Hill, et.al., Healing the Wounds of Trauma: How the Church Can Help (New York: American Bible 
Society, 2004), 34.

Ду машқ оид ба ҷароҳатҳои дил / ҷароҳатҳои ҷисмонӣ ва се деҳа бар фаъолиятҳое бунёд 
ёфтаанд, ки дар ин китоб тасвир шудаанд, лекин сафар ба се деҳа дар «Умеди нав» каме дигар 
хел истифода мешавад. Мо онро барои нишон додани он истифода мебарем, ки сафари шифо 
чӣ гуна буда метавонад, то иштирокчӣ роҳи худро бознигарӣ кунад ва барои муҳокимаи он 
суханони даркории ифодакунанда дошта бошад. Қисми зиёди тимсолҳои сафар аз ду барнома 
гирифта шудаанд, ва мо аз Донишкадаи ҷароҳат ва шифо (THI) барои консепсияҳои бунёдӣ, ки 
ин машқҳоро бар онҳо бунёд намудаем, шукргузорем.

Ҳамонандкунӣ бо се деҳа дар марҳалаҳои аз сар гузарондани ғаму андӯҳ асос ёфтааст, ки 
аз Элизабет Кублер-Росс дар «Оид ба марг ва мурдан» (New York: Macmillan, 1969) гирифта 
шудааст. Нишонаҳои ПТСР, ки дар рафти фаъолияти «Се деҳа» муҳокима карда мешаванд, ба 
«Дастуруламал оид ба ташхис ва статистикаи ихтилолҳои психикӣ, нашри 5-ум»-и Иттиҳоди 
психиатрии Амрико мувофиқат мекунанд (Вашингтон, округи Колумбия: 2013)

iii Stephen Stringer, et.al. Storying Training for Trainers (WigTake Resources, LLC, 2010).

Мо чунин меҳисобем, ки ин саволҳо бори аввал дар ҳикоятҳо дар ҳамкорӣ бо OneStory истифода 
шудаанд, аммо, шояд, онҳо бо усули шведӣ, барномаи омӯзиши Китоби Муқадас, ки чандин сол 
пештар муаллифи номаълум дар Шведсия сар кардааст, ба миён омадаанд. Азбаски саволҳо 
бори аввал дар OneStory истифода шудаанд, якчанд хизматгузориҳои дигар ҳамин гуна саволҳо 
ё саволҳои монандро истифода бурдаанд. Намунаҳо нақли ҳикояҳоро барои Ҳаракати Тренерҳо 
ва Шогирдсозӣ дар бар мегиранд (Trainers and Disciple Making Movements).

iv The New Hope editor first saw a similar skit in South Asia at an Esther Project workshop led by Janet 
Stahl of The Seed Company. The skit was developed by Kathie Watters of SIL.

Муҳаррири New Hope ин гуна саҳначаро дар Осиёи Ҷанубӣ дар семинари Esther Project таҳти 
робарии Ҷанет Штал аз The Seed Company бори аввал дидааст. Саҳначаро Кин Уоттерс аз SIL 
таълиф намудааст

v Harriet Hill, et.al., Healing the Wounds of Trauma: How the Church Can Help (New York: American Bible 
Society, 2004), 28.

Ин саволҳо бевосита аз маводи Донишкадаи ҷароҳат ва шифо (THI) гирифта шудаанд, аммо 
саволи сеюм дигаргун карда шудааст, то имконияте илова карда шавад, ки дар он чунин 
савол додан бештар бамаврид мешавад: «Чӣ чиз дар ин барои шумо беҳтарин лаҳза буд?» Мо 
ҳамчунин илова намудем, ки чунин пурсидан муҳим аст: «Шумо худро чӣ гуна ҳис мекардед?», на 
ин ки «Ин шуморо ба чӣ гуна ҳиссиёт водор намуд?» то ки иштирокчиёнро ба менталитети 
қурбонӣ ҳавасманд накунем.
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vi Муҳаррир бори аввал сурудҳои Навиштаи Муқаддасро дар лоиҳаҳо оид ба нақли ҳикояҳо, 
аз соли 2003 дар Африқои ғарбӣ истифода бурдааст, аммо истифодаи сурудҳои Навиштаи 
Муқаддас ҳамчун воситаҳои ёридиҳанда барои дар ёд доштан ва парастиш кардан дар 
лоиҳаҳои тарҷумаи Китоби Муқадас, лоиҳаҳо оид ба нақли ҳикояҳо ва стратегияҳои бунёд 
кардани ҷамоатҳои имодорон дар давоми солҳои зиёд таълим дода мешуд.

vii Идеяи кори неки хурд аз лоиҳаҳои Эстер-и ширкати Seed Company гирифта шудааст, ки дар 
онҳо аз иштирокчиён хоҳиш карда мешавад дар бораи он фикр кунанд, ки кори неки хурде 
кунанд ва ҳикояти библиявиро дар доираи шиносҳои худ нақл намоянд.

viii Harriet Hill, et.al., Healing the Wounds of Trauma: How the Church Can Help (New York: American Bible 
Society, 2004), 47.

Ин фаъолият ба он чи дар китоби Ҳилл тасвир ёфтааст, монанд аст, аммо мо идеяи онро 
дохил намудем, ки дард ё гуноҳ дар ҳаётамон монеае байни мову Худо буда метавонад. Чунин 
фаъолиятҳо дар ретритҳо дар Осиёи Ҷанубӣ ва Ҷанубӣ-Шарқӣ дар давоми солҳои зиёд 
гузаронида мешуданд. Муҳаррири Умеди Нав бори аввал ин фаъолиятро дар Осиёи Ҷанубӣ 
дидааст, ки онро Брайан ва Линда Петерсен мегузаронданд. 

ix Sheila Pritchard, 47-52.

Ин идея барои ҳикоят дар бораи зане ки бемории хунравӣ дошт, мутобиқ карда шудааст.

x Harriet Hill, et.al. Healing the Wounds of Trauma: How the Church Can Help (New York: American Bible 
Society, 2004), 41.

Elizabeth Boase, et.al. Bible Through the Lens of Trauma (Atlanta: SBL Press, 2016), p. 149.
Муҳаррирон идеяи навиштани суруд-гиряи шикоятии худро бори аввал дар китоби Ҳилл 
дидаанд; бо вуҷуди ин, эҳтиёҷ ба баён намудани азобҳо барои шифои ҷароҳат дар адабиёт 
оид ба ҷароҳат бисёр вомехӯрад. Умеди Нав суруд-гиряи шикоятиро дар атрофи се саволи гӯш 
кардан марказият медиҳад, ва ба одамон таълим медиҳад, ки азсаргузарониҳои худро на танҳо 
ба одамон, балки ҳамчунин ба Худо баён намоянд.

xi Harriet Hill, et.al., Healing the Wounds of Trauma: How the Church Can Help (New York: American Bible 
Society, 2013), 90.

Meg Guillebaud. After the Locusts (Oxford: Monarch Books, 2005).

Ин машқ аз ин китобҳо ва аз таҷрибаи гузашта бо чунин фаъолиятҳо дар барномаҳои сюжетӣ 
дар Осиёи Ҷанубӣ гирифта шудааст, аз ҷумла, аз чунин фаъолияте ки муҳаррир бори аввал бо 
Брайан ва Линда Петерсен дар Осиёи Ҷанубӣ озмудааст. Идеяи истифода бурдани ин фаъолият 
дар чаҳорчӯбаи шифои ҷароҳат аз ду китоби иқтибосшаванда гирифта шудааст. Аҳамият 
диҳед, ки мо ин фаъолиятро дар дигар ҷои нақли библиявӣ истифода мебарем, дар айни ҳол мо 
таъкид намекунем, ки дар ҳар як лаҳза дарди худро ба назди салиб оварем, – идея аз он иборат 
аст, ки мо бояд донем, ки эҳёи Исо далели он аст, ки Ӯ қувват дорад дарди моро гирад 

xii Tim Elverson. Life Transitions (2017).

Ин фаъолият аз «Роҳи устуворӣ» дар «Дигаргуниҳои ҳаётӣ»-и Элверсон мутобиқ карда 
шудааст.
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