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نسخه راهنمای برگزار کننده



مدیریت احساس شکرگزاری

شکرگزاری نباید فقط احساس شود بلکه باید ابراز شود .
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خوش آمدگویی : ۲۰ دقیقه	 
بووا لبخنوود و بووه گرمووی از بانوووان عزیووز اسووتقبال نماییوود و اگوور شووخص جدیوودی بووه عنوووان مهمووان و یووا نوایمووان بووه جمع شووما اضافه 
شووده ،حتموواً خوووش آمدگویووی خاصووی برایووش در نظوور بگیریوود. بووه طووور مثووال :هنگامیکووه خووودش را معرفووی میکنوود همووه بانوووان 

بووا دسووت زدن ایوون عزیووزرا تشووویق کننوود.

بازی :

اسامی افراد شرکت کننده را روی کاغذی بنویسید و بعد بریده، بدون اینکه اسامی را ببینند بین بانوان پخش کنید.

)دقووت کنیوود اسووم خودشووان نباشوود( هوور شووخصی می توانوود بووه ترتیووب در مووورد اسوومی کووه دارد دو خصوصیووت خوووب را عنوووان 
کنوود. 

جلسه خود را با دعای شکرگزاری برای وجود همۀ بانوان شروع کنید.

یادآوری هفته گذشته و یا شهادت: ۱۰ دقیقه 	 
از بانوووان عزیووز بخواهیوود  برکتووی را کووه از درس هفتووه گذشووته گرفتنوود در یووک جملووه کوتوواه اعووام کننوود.  یووا اگوور شووهادت  	

خاصووی در ایوون راسووتا دارنوود بووا جمووع درمیووان بگذارنوود.

اگر آیه کلیدی درس گذشته را به خاطر سپردند آن را بیان کنند. 	

می توانید برای تشویق عزیزانی که آیه را حفظ کردند  جایزه خیلی مختصری در نظر بگیرید. 	

معرفی تعلیم :۷ دقیقه	 
ما انسانها در طول زندگی در شرایط مختلفی قرار می گیریم و تجربیات متفاوتی را پشت سر می گذاریم.

در بعضووی روزهووا بهتریوون خاطراتمووان شووکل می گیرنوود، اشووخاصی را در زندگووی داریووم کووه بودنشووان برایمووان بزرگتریوون نعمووت 
است.

یووا دوسووتان و  پوودر و مادرمووان   مثوول : روز ازدواج، تولوود بچه هووا، روز فارغ التحصیلی مووان، یافتوون شووغل مناسووب، وجووود 
 ... عزیزانمووان 

شکرگزاری کردن در این روزها برای ما راحت است.

امووا روزهایووی هووم وجووود دارد کووه سووخترین خاطوورات مووا در آن شووکل می گیوورد، مثوول: از دسووت دادن هووا، جدایی هووا، بیماری هووا، 
ورشکسووتگی یووا خیانت هووا و...

در این شرایط چطور می توانیم شکرگزار باشیم؟ 	

به نظر شما شکرگزاری فقط مخصوص روزهای خوب زندگی ماست؟ 	

آیا شکرگزار بودن به اتفاق های روزمره یا داشته ها و نداشته هایمان بستگی دارد؟ 	

با هم این ویدئو را نگاه کنیم و به مواردی که ما را به سمت شکرگزاری هدایت می کند توجه کنیم.



ویدئو : ۸ دقیقه	 
راههای دسترسی به ویدئو :

یوتیوب ایام / مدیریت احساس شکرگزاری

تلگرام دنیای زن / مدیریت احساس شکرگزاری

گروه های کوچک : ۱۵ دقیقه	 
بعد از تماشای ویدئو بر حسب تعداد نفرات ، گروههای کوچک تشکیل دهید و این فعالیت را انجام دهید :

در گروهای کوچک رفته و مزمور ۱۳۶ را باهم مطالعه کنید.

 چه نکاتی در این مزمور وجود دارد که قلب ما را برای شکرگزار متمایل می کند؟

آیات )۱-۹(  جواب )خلقت خدا( 	

آیات )۱۰-۲۲( جواب )خدای نجات که مارا نجات میدهد( 	

آیات )۲۳-۲۶( جواب )خدای که فراهم کننده نیازهای ماست( 	

جمع بندی :۱۵ دقیقه	 
در یووک غووروب زیبووای تابسووتان، پیرمووردی در سوواحل قوودم میووزد و بووا دسووتان نحیفووش سووطلی را حموول می کوورد که پوور از میگو بود.آنها 
را نووه بوورای خووودش میخواسووت و نووه بوورای ماهیگیووری، بلکووه بوورای مرغووان دریایووی. او بوور روی اسووکله ایسووتاد و در همووان لحظووه صدهووا 
موورغ دریایووی بووه سوومت او آمدنوود و موورد بووه موودت نیووم سوواعت بوسوویله مرغووان دریایووی احاطووه شووده بووود و ایوون وضووع تووا خالووی شوودن 

سووطل ادامووه داشووت و حتووی وقتووی سووطل میگووو خالووی شوود پرنده هووا هنوووز بوور روی اسووکله و کنووار پیرموورد بودنوود. 

ایوون پیرموورد ددی ریکنبیکوور  بووود کووه سووالها پیووش در یووک ماموریووت هوایووی بوور روی اقیانوووس آرام سووقوط کوورد، او و هشووت نفر خدمه 
هواپیمووا سوووار بوور قایووق نجووات، روزهووای زیووادی روی آب سووپری کردنوود آنهووا از گرمووا و گرسوونگی بووه حووال موورگ افتوواده بودنوود که ناگهان 
یووک موورغ دریایووی بووه سوومت آنهووا می آیوود و نووه تنهووا آنهووا را سوویر می کنوود بلکووه از باقووی مانووده  گوشووتش روزهووا بووه عنوووان طعمووه بوورای 

صیوود ماهووی اسووتفاده می کننوود و بووه ایوون ترتیووب زنووده می ماننوود.

از آن روز به بعد این مرد هر هفته با سطلی پر از میگو  به اسکله می آید و قلبش مملو از شکرگزاری است.

مووا هووم بسوویار شووبیه ایوون پیرموورد هسووتیم و بایوود چنیوون روحیووه ای شووکرگزار داشووته باشوویم، زیوورا عیسووی هووم بوورای نجووات مووا جانووش 
را فوودا کوورد، متحموول درد و رنووج شوود، بهووای گناهانمووان را پرداخووت کوورد. مووا نیووز هماننوود ایوون خلبووان پیوور دالیوول بسوویاری داریووم کووه 
بووه آسوومان چشووم بدوزیووم و خوودا را پرسووتش و شووکرگزاری کنیووم. )ایوون داسووتان قسوومتی از کتوواب سووطلی پوور از میگووو، قلبووی پوور از 

شووکرگزاری، نوشووته ماکووس لوووکادو اسووت کووه شووما عزیووزان را تشووویق می کنیووم آن را مطالعووه کنیوود.(

همانطووور کووه در ایوون درس دیدیووم پوورورش احسوواس شووکرگزاری و قدردانووی در مووا یووک تصمیووم اسووت. مووا بووا اطمینووان بووه خداونوودی 
کووه در هوور شوورایط و هوور لحظووه در کنووار ماسووت می توانیووم ایوون روحیووه را در خووود تقویووت کنیووم. بایوود نگاهمووان را از خووود و شوورایط 

اطووراف برداشووته بووه محبووت و نیکویووی جاودانووۀ خداونوود بیاندازیووم.

”در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است اراده خدا برای شما در مسیح عیسی.“ )اول تسالونیکیان ۵: ۱۸(

”کام مسوویح بووه دولتمنوودی در شووما سوواکن شووود، و بووا مزامیوور، سوورودها و نغمه هایووی کووه از روح اسووت، بووا کمووال حکمووت یکدیگوور 
را پنوود و تعلیووم دهیوود، و بووا شووکرگزاری و از صمیووم دل بوورای خوودا بسوورایید“  )کولسوویان ۳: ۱۶(
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چند نفر برای موارد زیر دعا کنند: 

خدا را شکر کنیم برای زندگی و فرصتی که برای حیات به ما بخشیده است. 	

از خداوند برای نجاتمان از طریق عیسی مسیح شکرگزاری کنیم. 	

شکرگزاری های ما از خودمحوری بیرون آمده و خدامحور باشد. 	

پرستش :۱۵ دقیقه 	 
سرودهای پیشنهادی: 

محبت خداوندم بس عظیم است و شیرین  	

عیسی مسیح شاه شاهان 	

معرفی منابع مفید برای مطالعه بیشتر:	 
در ایوون قسوومت حتمووا عزیووزان را تشووویق کنیوود کووه منابووع بیشووتر را تهیووه و مطالعووه کننوود . اگوور کتابهووای لیسووت شووده در کلیسووای 

شووما موجووود نمووی باشووند حتموواً بووه مسووئول کتابخانووه سووفارش دهید .

کتاب سطلی پر از میگو، قلبی پر از شکرگزاری، نوشته ماکس لوکادو 	

مقاله شگرکزاری ، دریچه برکات ) وبسایت کلمه ( 	

پیشنهاد میشود که مقاالت پیشنهادی را چاپ کنید و در اتمام جلسه در اختیار بانوان عزیز قرار دهید .

فعالیت در طول هفته :	 
بوورای تثبیووت روحیووه شووکرگزاری در زندگیمووان قبوول از قرارگرفتوون در سووختیها بایوود خووود را آموواده کنیووم، مووا می توانیووم بووا تمریوون 
شووکرگزاری روزانووه در ایوون زمینووه خووود را تقویووت  کوورده و نگاهمووان را تغییوور دهیووم، تمرکزمووان را از نداشووته ها و یووا مسووائل منفووی 

بووه امیوود زنووده، خداوندمووان عیسووی مسوویح بدوزیووم کووه در او قوودرت، ایسووتادگی، امیوود و حیووات داریووم.

در طول هفته آینده به کولسیان۳: ۱۶ تمرکز کنید. 	

هوور روز در رازگاهانتووان بوورای ۲ مووورد شووکرگزاری  کنیوود. )بووه طووور مثووال: کلیسووا  –  دوسووتانمان – بوورای نجووات خداونوود در  	
بیوون مووردم – خانووواده – اسووتعدادهایمان – فرزنوودان –  طبیعووت – بوورای صلیووب عیسووی – خوودای مهیووا کننووده – خدایووی کووه 

پنوواه و قوووت ماسووت(

آیه کلیدی :	 
بانوان را تشویق کنید که در طول هفته سعی کنند آیه زیر را به خاطر بسپارند .

خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست، و محبت او جاودانه است.

مزمور۱۳۶: ۱
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https://youtu.be/8I7n9Epr0e0
https://youtu.be/vBO93SZwbBc
https://youtu.be/BnabfyMjkiY
https://www.kalameh.com/article/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%DB%80-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86

