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مدیریت
احساسات
و هیجاانت

نسخه راهنمای برگزار کننده

مدیریت احساس ترس
ترس احساسی معموال ً ناخوشایند اما طبیعی است که

در واکنش به خطراتِ واقعی و یا غیرواقعی ایجاد میشود.

•خوش آمدگویی  ۲۰ :دقیقه
بــه شــما پیشــنهاد مــی کنیــم کــه حداقــل  ۱۵دقیقــه قبــل از بقیــه افــراد در جلســه حضــور داشــته باشــید و دیگــران را تشــویق کنیــد
کــه قبــل از شــروع جلســه بــا همدیگــر مشــارکت داشــته باشــند تــا بیشــتر بــا هــم آشــنا شــوند.راس ســاعت بــا یــک خــوش آمدگویی
گــرم و صـــمیمی ھمــراه بــا لبخنــد بــه عزیــزان ،جلســه را شــروع کنید.

(در این قسمت می توانید از اعضای جدید بخواهید که خیلی کوتاه خودشان را معرفی کنند)
برای این قسمت بازی به شما پیشنهاد شده است که می توانید آن را انجام دهید .
بازی:
ی خیلــی کوتــاه از عالقهمنــدی هــای خــودش و یــا چیزهایــی کــه معــرف اوهســتند روی کاغــذ بنویســد و همــه را در یــک
هــر شــخص 

ک کاغــذ را بــردارد و بلنــد بخوانــد و افــراد حــدس بزننــد کــه مربــوط به چه شــخصی هســت .اگر کســی
تنــگ بریزنــد .هــر شــخصی یــ 

برگــه خــودش را برداشــت دوبــاره هــم بزنــد و بــردارد .ایــن بــازی کمــک میکنــد کــه بانــوان بیشــتر همدیگــر را بشناســند و رابطــه
صمیمانــه ای شــکل بگیــرد .اشــخاصی کــه درســت حــدس زدنــد در طــول هفتــه  ۲بــه  ۲بــرای یکدیگــر در دعــا باشــند.
خیلی کوتاه دعا کنید تا عزیزان برای شروع جلسه آماده شوند .

•یادآوری هفته گذشته و یا شهادت ۱۰ :دقیقه
از بانــوان عز یــز بخواهیــد برکتــی را کــه از درس هفتــه گذشــته گرفتنــد ،در یــک جملــه کوتــاه اعــام کننــد .اگــر شــهادت خاصــی

در ایــن راســتا دارنــد بــا جمــع درمیــان بگذارنــد.

اگــر آیــه کلیــدی درس گذشــته را بــه خاطــر ســپردند آن را بیــان کننــد .میتوانیــد بــرای تشــویق عزیزانــی کــه آیــه را حفــظ کردنــد،

جایــزه خیلــی مختصــری در نظــر بگیر یــد.

•باز کردن موضوع درس  ۷ :دقیقه
مهــا از تــرس ظاهــر ترســناک مــن میمیرنــد ،نــه بخاطــر نیــش زدنــم!
روزى زنبــور و مــار بــا هــم بحثشــان شــد .مــار میگفــت :آد 

ىکــرد.
امــا زنبــور قبــول نم 

مــار هــم بــرای اثبــات حرفــش ،بــه چوپانــى کــه ز یــر درختــى خوابیــده بــود نزدیــک شــد و بــه زنبــور گفــت :مــن چوپــان را نیــش

مىزنــم و مخفــى میشــوم ،تــو بــاالى ســرش ســر و صــدا و خودنمایــى کــن!
مار چوپان را نیش زد و زنبور شروع کرد به پرواز باالى سر چوپان.

چوپان از خواب پرید و گفت :اى زنبور لعنتى! و شروع به مکیدن جاى نیش و تخلیه زهر کرد.
مقدارى دارو بر روى زخمش گذاشت و بعد از چند روز خوب شد.
چند روز بعد که چوپان دوباره مشغول استراحت بود ،مار و زنبور نقشه دیگرى کشیدند:
این بار زنبور نیش زد و مار خودنمایى کرد! چوپان از خواب پرید و همین که مار را دید ،از ترس پا به فرار گذاشت!
او بخاطــر وحشــت از مــار ،دیگــر زهــر را تخلیــه نکــرد و ضمــادى هــم اســتفاده نکــرد ...چنــد روز بعــد ،چوپــان بــه خاطــر تــرس

از مــار و نیــش زنبــور مــرد!

در دنیایــی کــه زندگــی میکنیــم ،نگرانــی ،تــرس و چالــش هــای ز یــادی وجــود دارنــد .گاهــی احســاس میکنیــم هیــچ راه حلــی بــرای

غلبــه بــر آنهــا ندار یــم.
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ی مــا رخنــه کــرده و شــادی را از مــا میگیرنــد و
سهــا بــه زندگــ 
سهــای گوناگــون دســت بــه گریبانیــم و گاهــی ایــن تر 
همــه مــا بــا تر 
یشــوند نتوانیــم بــا دلیــری بــه پیــش برویــم .در صورتیکــه اراده خداونــد بــرای مــا ایــن اســت کــه از هــر ترســی آزاد باشــیم
باعــث م 

و و بــا اعتمــاد بــر او بــه پیــش برویــم.

بــه یــاد داشــته باشــید مــا بــه خدایــی ایمــان دار یــم کــه قــادر اســت تمامــی تــرس هــای مــا را بــردارد و ایــن قــدرت را بــه مــا بدهــد
کــه از طر یــق ایمــان بــر تــرس هایمــان چیــره شــویم.

در این جلسه به طور خاص میخواهیم با هم در مورد احساس ترس صحبت کنیم.
احساســی کــه شــاید بــه جــرات بشــود گفــت همــه مــا تجربــه اش کــرده ایــم و مــی توانــد ریشــه خیلــی از شکســتها ،تنهایــی هــا،

ناکامیهــا و دردهــای مــا باشــد.

چنــد ســال پیــش تحقیقــی بیــن مــردم آمر یــکا انجــام شــد .ســوال ایــن بــود کــه بیشــتر از همــه از چــه چیــزی میترســید؟ نتیجــه
ایــن تحقیــق بــه ایــن ترتیــب بــود:

بیشــتر افــراد از مــار میترســیدند ،بعــد از آن تــرس از صحبــت کــردن در جمــع قــرار داشــت و ایــن لیســت همینطــور ادامــه پیــدا

میکــرد .تــرس از ارتفــاع ،تــرس از عنکبــوت ،تــرس از بــودن در جاهــای تنــگ و کوچــک مثــل آسانســور و خیلــی از ترســهای دیگــر.
امروز بزرگترین ترس زندگی شما چیست؟ این ترس چه تاثیری بر روی زندگی شما دارد؟
ترس از آینده
ترس از آوارگی
ترس از دست دادن کار
ترس از دست دادن پول ،موقعیت
ترس از پذیرفته نشدن
ترس از بیماری
ترس از شکست خورن
ترس از دست دادن عزیزانمان و خیلی ترسهای دیگر.
می توانید یکی از ترسهایی که خودتان در زندگی دارید را عنوان کنید .
فکــر مــی کنیــد چطــور میتوانیــم در مقابــل ایــن ترســها واکنــش درســت را از خــود نشــان دهیــم؟ آیــا اصــا میشــود از ایــن ترســها

آزاد شــد ؟

با هم این ویدئوی تعلیمی رو ببینیم و بعد دوباره بیشتر صحبت خواهیم کرد .

•پخش ویدئو تعلیم
راههای دسترسی به ویدئو :
یوتیوب ایالم  /مدیریت احساس ترس
تلگرام دنیای زن  /مدیریت احساس ترس
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•گروه های کوچک  ۱۵ :دقیقه
بــا توجــه بــه تعــداد خانــم هایــی کــه در جلســه حضــور دارنــد گروههــای کوچــک تشــکیل دهیــد  ،ســعی کنیــد در هــر گــروه شــخصی
کــه از نظــر ایمــان رشــد کــرده اســت ( بالــغ روحانــی ) را قــرار دهیــد و بــا ســواالتی کــه بــرای ایــن قســمت طــرح شــده اســت،
هدفمنــد بــه پیــش برویــد .از شــخصی بخواهیــد نــت بــرداری کنــد و در آخــر یــک جمــع بنــدی کلــی از تمامــی صحبــت هــا داشــته

باشــید.

طبق این آیات از کالم خداوند چه راه کارهایی در مواجه شدن با ترس میتوانیم داشته باشیم:
مزامیر  ( ۴ :۲۳جواب  :ایمان به اینکه در هر شرایط خداوند با ما است).
اول پطرس  ( ۷ :۵جواب  :اعتماد به خداوند در هر شرایطی ،چون برای ما فکر میکند).
اشعیا  (۱۰ :۴۱جواب  :خداوند حامی ما است و در هر شرایط ما را تقویت و حمایت خواهد کرد).
تثنیه  ( ۶ :۳۱جواب  :خداوند در هر فصلی با ما هست و هرگز ما را ترک نخواهد کرد).

•جمع بندی  ۱۵:دقیقه
اما من ،برتو توکل خواهم کرد
چقدر زیبا مزمور نویس با این آیه مزمور را به اتمام می رساند.
هرچنــد تــوکل کــردن بــه خداونــد در زمانهــای تــرس ،شــاید کلیشــه ای بــه نظــر برســد .امــا فرامــوش نکنیــد کــه تنهــا راه عبــور از دل

ترســها تــوکل بــر خداونــد قــادر مطلــق هســت .خداونــدی کــه ایمــان داریــم قــدرت انجــام هــرکاری را دارد .خداونــدی کــه محبتــش

نســبت بــه مــا وصــف ناپذیــر اســت .

تــرس یــک واکنــش فیزیولوژیکــی کامــا طبیعــی اســت ،امــا نحــوه غلبــه و برخــورد مــا بــا تــرس دســت خــود مــا هســت .مــا مــی توانیــم
اجــازه دهیــم کــه تــرس زندگــی مــا را فلــج کنــد یــا مــی توانیــم از خداونــد کمــک بخواهیــم وچیزهایــی را کــه از کنتــرل مــا خــارج هســت

را بــه او تســلیم کنیــم.

•دعا و پرستش  ۱۵:دقیقه
از  ۱یا  ۲نفر بخواهید که کوتاه در مسیر تعلیم دعا کنند و با سرودها و شکرگزاری جلسه را به اتمام برسانید.
لیست سرودهای پیشنهادی:
•گر طوفان آید
•چون زنده است

•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 پیروزی بر ترس
س و اضطراب غلبه كنیم؟
مقاله چگونه بر تر 
پیشنهاد میشود که مقاالت پیشنهادی را چاپ کنید و در اتمام جلسه در اختیار بانوان عزیز قرار دهید .

5

•فعالیت در طول هفته :
عز یــزان را تشــویق کنیــد کــه فعالیتــی کــه بــرای انجــام دادن در طــول هفتــه دارنــد را مــرور کــرده و بــه ســواالت آن پاســخ دهنــد و

هفتــه آینــده اگــر برکتــی در ایــن قســمت داشــتند را در میــان بگذارنــد .

به شما پیشنهاد می کنیم که خود شما نیز این قسمت را (دفترچه شرکت کنندگان ) را از قبل مرور کنید .

•آیه کلیدی :
بانوان را تشویق کنید که در طول هفته سعی کنند آیه زیر را به خاطر بسپارند .
مزمور ۴ :۳۴
خداوند را ج ُستم ،و مرا اجابت کرد؛ او مرا از همۀ ترسهایم رهانید.

دعای ما این است که خداوند ترس های شما را بردارد و آرامی و صلح خداوند بر دلهای شما حکمفرما باشد.
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