را

ن

رگززز ار ی جلساا ا ت کل
ی
س
ا
ا
یب
ای
ی
ما ا
با
ن
و
هن
وا

سری اول

		

مدیریت
احساسات
و هیجاانت

نسخه راهنمای برگزار کننده

مدیریت احساس آرامش
همهی ما در زندگی به صلح و آرامش نیاز داریم

و کمتر کسی است که این موضوع چندان اهمیتی برایش نداشته باشد.

•خوش آمدگویی  ۲۰ :دقیقه
بــا لبخنــد و بــه گرمــی از بانــوان عزیــز اســتقبال نماییــد و اگــر شــخص جدیــدی بــه عنــوان مهمــان و یــا نوایمــان بــه جمع شــما اضافه
شــده ،حتمــا ًخــوش آمدگویــی خاصــی برایــش در نظــر بگیریــد .بــه طــور مثــال  :هنگامیکــه خــودش را معرفــی میکنــد همــه بانــوان
بــا دســت زدن ایــن عزیــزرا تشــویق کننــد.
بازی :
اســامی افــراد شــرکت کننــده را در کاغذهایــی نوشــته و بــه قیــد قرعــه یــک نفــر را انتخــاب کنیــد .شــما میتوانیــد ایــن ســواالت را

کــه در مــورد شــخص منتخــب اســت از دیگــر شــرکت کننــدگان بپرســید.
در آخر از خود شخص سواالت را بپرسید.

حاال هر کسی که جوابهای درست بیشتری داده است برنده این بازی است.
)1

کدام کتاب از کتاب مقدس مورد عالقه (خواهر  )......است؟

)2

کدام شخصیت کتاب مقدس را دوست دارد؟

)3

رنگ مورد عالقه خواهر ...چیست؟

)4

چه چیزی به راحتی میتواند آرامش خواهر ....را بهم بزند؟

)5

در مواقع ناراحتی و عصبانیت چه کاری او را آرام میکند؟

)6

اگر برمیگشت به عقب دوست داشت کدامیک از این مهارتها را کسب کند؟
(نقاشی – عکاسی – زبان – خیاطی – شنا )

)7

از بین این کیکها کدام را دوست دارد؟

الف)شکالتی ب)گردویی پ)خامهای ج)هیچکدام د)همه موارد
اگر فرصت داشتید این بازی را میتوانید با یک نفر دیگر تکرار کنید.

•یادآوری هفته گذشته ۱۰ :دقیقه
•از بانــوان عز یــز بخواهیــد برکتــی را کــه از درس هفتــه گذشــته گرفتنــد در یــک جملــه کوتــاه اعــام کننــد .یــا اگــر شــهادت
خاصــی در ایــن راســتا دارنــد بــا جمــع درمیــان بگذارنــد.

•اگر آیه کلیدی جلسه گذشته را به خاطر سپردند آن را بیان کنند.
•میتوانید برای تشویق عزیزانی که آیه را حفظ کردند  ،جایزه خیلی مختصری در نظر بگیرید.
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•بازکردن موضوع درس ۷ :دقیقه
”زندگی خواهی نخواهی می گذرد
با شادی های وصف ناپذیر
در دل عمیق ترین دردها
زندگی نه سخت و نه آسان
زندگی زندگی است
آنچه سختش می کند سخت گیری ما
و آنچه آرامش می کند آرامش ماست
دلت آرام باشد زندگی را زندگی خواهی کرد“
همانطــور کــه همــه مــا میدانیــم زندگــی پــر از ســختیها و مشــکالت روزانــه اســت .در همیــن مشــکالت و چالشــهای روزانــه چطــور

میتوانیــم آرامــش خــود را حفــظ کنیــم؟!
•از شرکت کنندگان بپرسید:

1.در مشکالت مالی چطور توانستید آرامش خود را حفظ کنید؟
2.وقتی به ضد شما ناعادالنه قضاوت و یا صحبتی شده است چطور توانستید آرامشتان را حفظ کنید؟
3.در زمان مریضی یا اخبار بد چه چیزی به حفظ آرامش شما کمک کرده است؟
باهم این ویدیوی تعلیمی را مشاهده کنیم و به نکات اصلی درس دقت کنید.

•پخش ویدئو تعلیم ۷ :دقیقه
راههای دسترسی به ویدئو
یوتیوب ایالم /مدیریت إحساس آرامش
تلگرام دنیای زن  /مدیریت إحساس آرامش

•کار گروهی  ۱۵ :دقیقه
بعد از تماشای ویدئو بر حسب تعداد نفرات  ،گروههای کوچک تشکیل دهید و این فعالیت را انجام دهید :
در گروهای کوچک هر شخص در موارد زیر جوابهای خود را بگوید با دیگران د رمیان بگذارد :
•دو راهکار که به حفظ آرامش او در مشکالت کمک کرده است چست؟
•دو دلیل که مانع و ضعف او ،در حفظ آرامش بوده است چیست؟
مزمور  ۲۳را باهم مطالعه کنید.
•کدام آیه و به چه دلیل با قلب آنها سخن گفته است؟

4

•جمع بندی ۱۵ :دقیقه
کشیشــی بعــد از یــک کنفرانــس در هواپیمــا بــه ایــن فکــر میکــرد کــه چــه کنفرانــس عالــی داشــت و شــکرگزار خداونــد بــود .او
همچنیــن در دعــا از خداونــد بــرای کنفرانــس بعــدی کــه عازمــش بــود اراده و نقشــه اش را میطلبیــد کــه یکبــاره ،چراغهــای بــاالی ســر

مســافران روشــن شــد و مهمانــدار اعــام کــرد کــه همــه کمربندهــای خــود را ببندنــد .هواپیمــا مثــل یــک پرکاهی در طوفان بــاال و پایین

میرفــت و همــه مســافران در و وحشــت و تــرس بودنــد ،عــدهای گریــه میکردنــد ،عــدهای دســت بــه دعــا بلنــد کــرده بودنــد و بعضــی
یکــرد ،در ایــن بیــن
در نگرانــی و بعضــی در ســکوت منتظــر پایــان زندگــی خــود بودنــد .کشــیش هــم ترســیده بــود و بــه اطــراف نــگاه م 

یــک دختــر بچــه توجــه او را بــه خــودش جلــب کــرد.

دختر بچه بدون هیچ ترسی خیلی راحت و آرام بر روی صندلی نشسته بود و کتابش را میخواند.
در نهایــت هواپیمــا از ایــن طوفــان خــارج شــد و بــه ســامت بــه مقصــد رســید ،همــه مســافران بــه ســرعت از هواپیمــا خــارج شــدند.

فقــط آن دختــرک مانــده بــود و کشــیش کــه خیلــی مشــتاق بــود علــت آرامــش او را در آن وضعیــت دریابــد بــه ســمت او رفــت و از
دختــر ســوال پرســید :چــرا وقتــی همــه نگــران بودند،هیــچ هراســی در دل او نبــود؟

دختــرک بــه ســادگی جــواب داد  :چــون پــدرم خلبــان ایــن هواپیمــا بــود ،پــدرم همیشــه مراقــب مــن اســت ،مــن مطمئنــم او خلبــان

ماهــری اســت ،او بــه مــن قــول داده بــود کــه بــه خانــه میرویــم و مــن اطمینــان داشــتم کــه هیــچ مشــکلی نمیتوانــد او را متوقف کند،
و در بیــن ایــن طوفــان مــرا بــه ســامت بــه مقصــد خواهــد رســاند.

عزیــزان ایــن داســتان مــا و پــدر آســمانی اســت ،او بــه مــا وعــده داده اســت همیشــه بــا مــا خواهــد بــود او مــا را در طوفانهــای زندگــی
تنهــا نخواهــد گذاشــت و حفــظ خواهــد کــرد ،او همــه چیــز را بــرای خیریــت مــا تمــام میکنــد .خداوند مراقب ماســت و از ما میخواهد

بــه او اعتمــاد کنیم.

ســختیها و مشــکالت در زندگــی پیــش خواهنــد آمــد امــا مــا بایــد بدانیــم کــه در ایــن روزهــا خداونــد بــا ماســت .نــزد او برویــم و

بارهایمــان را بــه او تقدیــم کنیــم ،گرانبــاری و اشــکهایمان را نــزد او بریزیــم و اجــازه دهیــم آرامــی و قــوت او بــر مــا جــاری شــود .بــه خاطــر
داشــته باشــیم کــه او بــرای مــا چــه بهایــی پرداخــت کــرده اســت .او آمــاده اســت تــا ســنگینی ایــن بارهــارا بــر دوش خــود گیــرد .بــه ایــن

تعمــق کنیــم کــه او چطــور تمــام ایــن ســالها بــرای مــا وفادارانــه ایســتاده اســت .وعد ههــای خداونــد را بــه یــاد داشــته باشــیم ،او وعــده
دهنــدهای امیــن اســت.

یگــذارم ،آرامــش خــود را بــه شــما میدهم.آنچــه مــن بــه شــما میدهــم نــه چنــان اســت کــه جهــان به شــما
”بــرای شــما آرامــش بــه جــا م 

میدهد .دل شــما مضطرب و پریشــان نباشــد “.یوحنا ۲۷ :۱۴

”بیایــد نــزد مــن ،ای تمامــی زحمتکشــان و گرانبــاران ،کــه مــن بــه شــما آســایش خواهــم بخشــید .یــوغ مــرا بــر دوش گیریــد و از مــن

تعلیــم یابیــد ،زیــرا حلیــم و افتــاده دل هســتم ،و در جانهــای خویــش آســایش خواهیــد یافــت “.متــی۲۹-۲۸ :۱۱

بــرای هیچچیــز نگــران نباشــید ،بلکــه در هرچیــز بــا دعــا و اســتغاثه همــراه بــا شــکرگزاری ،درخواســتهای خــود را بــه خــدا ابــراز کنیــد.
بدیــن گونــه آرامــش خــدا کــه فراتــر از تمامــی عقــل اســت دلهــا و ذهنهایتــان را در مســیح عیســی محفــوظ نــگاه خواهــد داشــت“ .
فیلیپیان۷-۶ :۴
اگر کسی درخواست دعایی دارد در میان بگذارد ( ۲دقیقه) برای هم به صورت دو به دو در این راستا دعا کنید.

•سرود پرستشی برای انتهای جلسه :
سرودهای پیشنهادی:
•آرامی دلهایی
•عیسی تویی آرامش جانم
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•معرفی منابع مفید برای مطالعه بیشتر:
در ایــن قســمت حتمــا عز یــزان را تشــویق کنیــد کــه منابــع بیشــتر را تهیــه و مطالعــه کننــد  .اگــر کتابهــای لیســت شــده در کلیســای
شــما موجــود نمــی باشــند حتمــا ًبــه مســئول کتابخانــه ســفارش دهید .
•کتاب اگر میخواهید بر روی آب راه بروید باید از قایق خارج شوید  ،نویسنده :جان ارتبرگ
•مقاله از غریو جنگ تا نوای آرامش ( وبسایت کلمه )
پیشنهاد میشود که مقاالت پیشنهادی را چاپ کنید و در اتمام جلسه در اختیار بانوان عزیز قرار دهید .

•فعالیت در طول هفته :
برای اینکه در فصلهای سخت زندگی بتوانیم با قوت بیشتری پیش رویم میتوانیم دو روش زیر را انجام دهیم :
•یــک یــار دعایــی داشــته باشــید ،تــا در ایــن زمانهــا بتوانیــد بــه او اعتمــاد کــرده و یکــدل بــرای ایــن مســائل دعــا کنیــد( .شــما
میتوانیــد بــرای یافتــن ایــن یــار دعایــی در طــول هفتــه آینــده دعــا کنیــد و بــا خداونــد و شــبانانتان مشــورت کنیــد)

•آیــات کالم در ایــن شــرایط خیلــی بــه مــا کمــک خواهــد کــرد ،شــما میتوانیــد آیاتــی را در مــورد آرامــش پیــدا کنیــد و  ۵تــا از
آنهــا را بــه صــورت کارتــی نوشــته در گوشــههای از خانــه بگذار یــد تــا چشــمانتان ببینــد و بــه خاطــر بســپارید.

•همچنین میتوانید یکی از آیات باال را به صورت الکتابی درست کرده به یار دعاییتان هدیه دهید.

•آیه کلیدی :
•آیه را در کتاب مقدس خود پیدا کرده.
•یکبار از روی آن بخوانید.
•برای  ۲دقیقه بر روی آن تعمق کنید.
•یکبار از روی آن بنویسید.
•و در نهایت سعی کنید آیه و آدرس آن را به خاطر بسپارید.
تنها برای خدا جان من در سکوت انتظار میکشد ،زیرا نجات من از جانب اوست.
مزمور۱ :۶۲
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