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مدیریت
احساسات
و هیجاانت

نسخه راهنمای برگزار کننده

مدیریت احساس خمش
خشم احساسی طبیعی و ذاتی است که به شما میگوید چیز اشتباهی وجود دارد

و شرایط آنگونه که باید نیست .خشم ،طیف وسیعی از احساسات را شامل می شود.

•خوش آمدگویی  ۲۰ :دقیقه
بــا لبخنــد و بــه گرمــی از بانــوان عزیــز اســتقبال نماییــد و اگــر شــخص جدیــدی بــه عنــوان میهمــان و یــا نــو ایمــان بــه جمــع شــما
اضافــه 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.
پیشنهاد بازی برای شروع جلسه:
حدس بزن چیست :

در ایــن بــازی بــه دو گــروه تقســیم مــی شــوید  .از قبــل بــر روی کاغــذ تعــدادی ضــرب المثــل مــی نویســید و آنهــا را تــا کــرده و در
یــک ظــرف قــرار مــی دهیــد .هــر تیــم بــه نوبــت  ،یکــی از کاغذهــا را برمــی دارد .بعــد از آن بایــد بــدون اشــاره مســتقیم بــه متــن
داخــل کاغــذ  ،نقاشــی آن را روی کاغــذ یــا تختــه بکشــد  ،هــم تیمــی هــای او بــر اســاس نقاشــی بایــد حــدس بزننــد کــه ضــرب المثل
چیســت ،هــر تیمــی کــه بیشــترین حــدس هــای درســت را داشــته باشــد برنــده اســت.

نکتــه  :کســی کــه در حــال نقاشــی کشــیدن اســت اجــازه صحبــت بــا هــم تیمــی هایــش را نــدارد (درســت ماننــد بــازی پانتومیــم) و

اگــر آنهــا حدســی بزننــد فقــط اجــازه دارد بــا تــکان ســر تاییــد یــا رد کنــد.

•یادآوری هفته گذشته و و برکات 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.

•بازکردن موضوع درس ۷ :دقیقه
چو لشکر،برون تاخت خشم از کمین
نه انصاف ماند نه تقوی نه دین
ندیدم چنین دیو زیر فلک
ی گریزند چندین َملَک
که از و 
سعدی
خشــم ،یــک حــس معتبــر و خــدادادی اســت .هــر چنــد خــدا بــی گنــاه اســت ،کتــاب مقــدس بــه مــا میگویــد کــه اونیــز خشــمگین
ن گفــت کــه عصبانیــت بــه خــودی خــود گنــاه نیســت ،امــا در انســان  ،بــه آســانی میتوانــد بــه گنــاه منجــر
میشــود .پــس میتــوا 

شــود .در حقیقــت  ،خشــم میتوانــد یــک حــس راهنمــا و ســازنده ،ضــد بــی عدالتــی  ،بــی رحمــی  ،تبعیــض و گنــاه باشــد و هــم
میتوانــد انفجــاری مخــرب و غیــر قابــل کنتــرل تــوأم بــا خشــونت ،خودخــوری ،بدرفتــاری و تلخــی باشــد.

امــروز میخواهیــم بررســی کنیــم و ببینیــم کــه مــا بعنــوان زنــان مســیحی چطــور مــی توانیــم احســاس خشــم در خودمــان را

مدیریــت کنیــم و در نتیجــه چطــور مــی توانیــم در زمــان خشــم و عصبانیــت رفتــار درســت را از خودمــان نشــان دهیــم ؟

باهــم ایــن ویدئــو تعلیمــی را مشــاهده کنیــم و بــه موضوعــات درس دقــت کنیــم تــا در انتهــا بیشــتر در مــورد آن بحــث و تبــادل
نظــر داشــته باشــیم .
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•پخش ویدئو تعلیم ۷ :دقیقه
یوتیوب ایالم /مدیریت احساس خشم
تلگرام دنیای زن  /مدیریت احساس خشم

•کار گروهی  ۱۵ :دقیقه
بعد از تماشای ویدئو ،گروههای کوچک تشکیل داده و این فعالیت را انجام دهید :
نمونه های زیر از کالم خداوند را در مورد عصبانیت و نتایج آن بررسی کنید و در گروه خود به سواالت زیر پاسخ دهید :
•دلیل به وجود آمدن خشم چه بوده است ؟
•اگر چنین وضعیتی برای شما هم به وجود آید ،عکس العملتان چه خواهد بود؟
•به نظر شما به جای خشم ،چه واکنش بهتری هست که بکار بگیریم؟
برادر بزرگتر پسر گمشده لوقا ۳۲-۱۱ :۱۵
یونس باب ۴
قائن پیدایش باب ۱۰ -۴ : ۴

•جمع بندی ۱۵ :دقیقه
استادى از شاگردانش پرسید :چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد میزنیم؟
چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان را بلند میکنند و سر هم داد میکشند؟
شاگردان فکرى کردند و یکى از آنها گفت :چون در آن لحظه ،آرامش و خونسردیمان را ازدست میدهیم.
اســتاد پرســید :اینکــه آرامشــمان را از دســت میدهیــم درســت اســت امّــا چــرا بــا وجــودى کــه طــرف مقابــل کنارمــان قــرار دارد  ،داد

یتــوان بــا صــداى مالیــم صحبــت کــرد؟
میزنیــم؟ آیــا نم 
چرا هنگامى که خشمگین هستیم داد میزنیم؟

شاگردان هر کدام جوابهایى دادند امّا پاسخهاى هیچکدام استاد را راضى نکرد.
ســرانجام اســتاد چنیــن توضیــح داد :هنگامــى کــه دو نفــر از دســت یکدیگــر عصبانــى هســتند ،قلبهایشــان از یکدیگــر فاصلــه

نهــا بــراى اینکــه فاصلــه را جبــران کننــد مجبورنــد کــه داد بزننــد.
میگیــرد .آ 

هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد ،این فاصله بیشتر است و آنها باید صدایشان را بلندتر کنند.
سپس استاد پرسید :هنگامى که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقى میافتد؟
آنهــا ســر هــم داد نمیزننــد ،بلکــه خیلــى بــه آرامــى بــا هــم صحبــت میکننــد .چــرا؟ چــون قلبهایشــان خیلــى بــه هــم نزدیــک اســت.

فاصلــه قلبهایشــان بســیار کــم اســت .

استاد ادامه داد :هنگامى که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد ،چه اتفاقى میافتد؟
آنها حتى حرف معمولى هم با هم نمیزنند و فقط در گوش هم نجوا میکنند و عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر میشود.
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یشــوند و فقــط بــه یکدیگــر نــگاه میکننــد .ایــن هنگامــى اســت کــه دیگر هیــچ فاصلهاى
ســرانجام ،حتــى از نجــوا کــردن هــم بینیــاز م 
بهــاى آنهــا باقــى نمانده باشــد.
بیــن قل 

و چقدر زیباست روزی که تمامی انسان ها قلب هایشان به یکدیگر نزدیک شود.
کالم خداونــد در کولســیان بــاب  ۱۵: ۳اینطــور میفرمایــد“ :صلــح مســیح بــر دلهایتــان حکمفرمــا باشــد ،زیــرا فــرا خوانــده شــدهاید تــا

چــون اعضــای یــک بــدن در صلــح و صفــا بــه ســر بریــد ،و شــکرگزار باشــید.
و همچنین در افسسیان  ۳۱ :۴میفرماید:

“هر گونه تلخی ،خشم ،عصبانیت ،فریاد ،ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور کنید”.
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
•از جان و دل خواهم تو را

•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 مهار فکر،شفای زبان
مقاله چرا عصبانی می شویم ( وبسایت کلمه )
پیشنهاد میشود که مقاالت پیشنهادی را چاپ کنید و در اتمام جلسه در اختیار بانوان عزیز قرار دهید .

•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 .
برادران عزیز من ،توجه کنید :هر کس باید در شنیدن ْ تند باشد ،در گفتن ْ کُند و در خشم ْ آهسته!
زیرا خشم ِ آدمی پارسایی مطلوب خدا را به بار نمیآورد.
یعقوب ۲۰-۱۹ :۱
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