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مدیریت
احساسات
و هیجاانت

نسخه راهنمای برگزار کننده

مدیریت احساس تهنایی
حضور خدا وند ما را دلگرم می کند که تنها نیستیم  ،بی پناه نیستیم،
بیهوده به دنیا نیامده ایم و حیات جاودان خواهیم داشت.

•خوش آمدگویی  ۲۰ :دقیقه
بــا لبخنــد و بــه گرمــی از بانــوان عزیــز اســتقبال نماییــد و اگــر شــخص جدیــدی بــه عنــوان میهمــان و یا نوایمان به 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 عزیــز را تشــویق کننــد.
بازی :

کاغذهــای کوچکــی را بریــده و از قبــل آمــاده کنیــد  ،بــر روی هــر تکــه کاغــذ ســه کلمــه بــی ربــط بنویســید ،ولــی در همــه آنهــا کلمــه
تنهایــی مشــترک باشــد .بــه هرکــدام از بانــوان بــه قیــد قرعــه یکــی از ایــن کاغذهــا را بدهیــد و از آنهــا بخواهیــد کــه بــا آن ســه کلمــه
یــک جملــه بســازند .درنهایــت میتوانیــد بــرای بهتریــن جملــه یــک هدیــه کوچــک در نظــر بگیریــد( .و البتــه کلــی بخندیــد)

به طور مثال ( :جاروبرقی – تنهایی – خودکار)

جاروبرقیمان تنهایی خودکار را خورد.

(شاسی بلند  -تنهایی  -بالکن)

•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 درس گذشته را به خاطر سپرده اند آن را بیان کنند.
•میتوانید برای تشویق عزیزانی که آیه را حفظ کردند جایزه خیلی مختصری در نظر بگیرید.

•بازکردن موضوع درس  ۷ :دقیقه
چه کسی میداند؟؟؟
که تو در پیله ی تنهایی خود ،تنهــــایی؟
چه کسی می داند
که تو در حسرت یک روزنه در فردایــی؟
پیله ات را بگشا،
تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی!
سهراب سپهری
تنهایی احساسی است که همۀ ما در زمانهای مختلف زندگی آن را به نوعی تجربه کردیم!
•مادر تنهایی که در خانه منتظر سر زدن فرزندانش است.
•دختری که دوستانش او را تنها گذاشته و طردش کردند.
•زن جوانی که همسرش با داشتن یک بچه به او خیانت کرده و رفته است.
ی هست.
•شخصی که نمیتواند به راحتی با مردم ارتباط برقرار کند ولی مشتاق دوست 
•شخصی که در جمعیت بزرگ خانواده است اما تنهاست.
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•دانشــجویی کــه بــه دلیــل تفــاوت در رنــگ ،گویــش ،ظاهــر و یــا  ....از جمــع دوســتان کنــار گذاشــته شــده و مســخره
میشــود.

•مهاجرینی که غم غربت و دوری از خانواده آنها را منزوی و تنها کرده است.
این سواالت را از بانوان عزیز بپرسید و از آنها بخواهید که پاسخ خود را دردفترچه خود یادداشت کنند.
لحظاتی از زندگیتان را به یاد بیارید که احساس تنهاییکردید ؟
آیا فکر میکنید شما در تجربه این إحساس ،تنها هستید؟
آیا داشتن این حس تنهایی نشان از بیاعتمادی به خداست؟

•پخش ویدئو تعلیم
عزیزان را دعوت کنید تا این ویدئو را با دقت تماشا کنند و نت برداری کنند.
یوتیوب ایالم  /مدیریت احساس تنهایی
تلگرام دنیای زن  /احساس تنهایی

•کار گروهی  ۱۵ :دقیقه
بعد از تماشای ویدئو بر حسب تعداد نفرات  ،گروههای کوچک تشکیل داده و این فعالیت را انجام دهید :
•کدام آیات مربوط به نکته اول درس میباشد؟
•کدام آیات مربوط به نکته دوم درس میباشد؟
•با درک تنهایی عیسی بر روی صلیب چه درسی برای تنهاییهای خودتان میگیرید؟
وقتی از گروه ها برگشتید ،جوابهای درست را باهم چک کنید.

•جمع بندی  ۱۵:دقیقه
داستان رد پا
شــبی از شــب هــا ،مــردی خــواب عجیبــی دیــد .او دیــد کــه پابــه پــای خداونــد روی ماســههای ســاحل دریــا قــدم مــی زنــد و در همــان
حــال ،در آســمان بــاالی ســرش ،خاطــرات دوران زندگــی اش بــه صــورت فیلمــی درحــال نمایــش اســت.

یشــود و آن هــم
او کــه محــو تماشــای زندگــی اش بــود ،ناگهــان متوجــه شــد کــه گاهــی فقــط جــای پــای یــک نفــر روی شــن هــا دیــده م 

یکــرده اســت.
وقــت هایــی اســت کــه او دوران پــر درد و رنــج زندگــی اش را طــی م 

بنابرایــن بــا ناراحتــی بــه خــدا کــه در کنــارش راه مــی رفــت  ،رو کــرد وگفت«:خدایــا ...تــو گفتــی کــه اگــر کســی بــه تــو ایمــان آورد در

تمــام مســیر زندگــی کنــارش خواهــی بــود و او را محافظــت خواهــی کــرد .پــس چــرا در مشــکل تریــن لحظــات زندگــیام فقــط جــای پای
یــک نفــر وجــود دارد ،چــرا مــرا در لحظاتــی کــه بــه تــو ســخت نیــاز داشــتم ،تنهــا گذاشــتی؟»

خداونــد لبخنــدی زد و گفــت «:فرزنــدم مــن دوســتت دارم و هرگــز تــو را تنهــا نگذاشــتم .زمانهایــی کــه در رنــج و ســختی بــودی مــن تــو
را در آغــوش گرفتــم تــا بــه ســامت از موانــع و مشــکالت عبــور کنــی!»

شــکر بــرای خداونــد عیســی مســیح کــه خــود احســاس تنهایــی و طردشــدگی را روی صلیــب تجربــه کــرد و امــروز مــن و شــما را کامــا

یهــا رهــا نکــرده
درک میکنــد ،ایــن احســاس و غلبــه بــر آن ســخت اســت  ،امــا خــدا را شــکر کــه خداونــد بــا ماســت و مــا را در تنهای 

و قــوت میبخشــد.
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”...ترا هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد( “.عبرانیان )۵ :۱۳
”شما را بیکس نمیگذارم ،نزد شما میآیم( “.یوحنا )۱۸ :۱۴
اگر کسی درخواست دعایی دارد در میان بگذارد ( ۲دقیقه) و برای هم به صورت دو به دو در این راستا دعا کنید.

•سرود پرستشی برای انتهای جلسه
•آزمایشها و تنگی
•حضور نوازشگرت

•فعالیت در طول هفته :
”بهتر یــن راه بــرای داشــتن دوســت ایــن اســت کــه خودتــان دوســت باشــید “.در کتــاب (تشــویق کننــده شــخصی شــما) نوشــته
ســلوین هیــوز داســتان پســری را میبینیــم کــه مدتهــا از خــدا ناراحــت و شــاکی بــوده اســت کــه چــرا تنهاســت و دوســتی نــدارد.

یشــنود بــه زانــو درآمــده و اینطــور دعــا میکنــد” ،ای خداونــد مــرا ببخــش
روزی در کلیســا وقتــی از واعــظ کالم ایــن جملــه را م 

کــه بیشــتر بــر خــودم متمرکــز بــودم تــا دیگــران ،از االن بــه بعــد بــا محبتــی کــه تــو بــه ســویم آمــدی مــن بــه ســوی دیگــران خواهــم
رفــت“ شــما را تشــویق میکنیــم ایــن کتــاب را کامــل مطالعــه کنیــد.

•در طول هفته دعا کنید و از خداوند بخواهید دو نفر را که تنها هستند به شما نشان دهد تا برایشان قدمی بردارید.

•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.
نام تو را به برادرانم اعالم خواهم کرد و در میان جماعت تو را خواهم ستود.
مزمور۲۲:۲۲
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