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 شکرگزاری
شکرگزاری نباید فقط احساس شود بلکه باید ابراز شود .

•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 :
اسامی افراد شرکت کننده را روی کاغذی بنویسید و بعد بریده ،بدون اینکه اسامی را ببینند بین بانوان پخش کنید.
(دقــت کنیــد اســم خودشــان نباشــد) هــر شــخصی میتوانــد بــه ترتیــب در مــورد اســمی کــه دارد دو خصوصیــت خــوب را عنــوان
کنــد.

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

•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 .یــا اگــر شــهادت
خاصــی در ایــن راســتا دارنــد بــا جمــع درمیــان بگذارنــد.

•اگر آیه کلیدی درس گذشته را به خاطر سپردند آن را بیان کنند.
•میتوانید 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 میگیریم و تجربیات متفاوتی را پشت سر میگذاریم.
در بعضــی روزهــا بهتر یــن خاطراتمــان شــکل میگیرنــد ،اشــخاصی را در زندگــی دار یــم کــه بودنشــان برایمــان بزرگتر یــن نعمــت
است.

مثــل  :روز ازدواج ،تولــد بچههــا ،روز فارغالتحصیلیمــان ،یافتــن شــغل مناســب ،وجــود پــدر و مادرمــان یــا دوســتان و
عزیزانمــان ...

شکرگزاری کردن در این روزها برای ما راحت است.
یهــا،
یهــا ،بیمار 
نهــا ،جدای 
امــا روزهایــی هــم وجــود دارد کــه ســخترین خاطــرات مــا در آن شــکل میگیــرد ،مثــل :از دســت داد 

تهــا و...
ورشکســتگی یــا خیان 

•در این شرایط چطور میتوانیم شکرگزار باشیم؟
•به نظر شما شکرگزاری فقط مخصوص روزهای خوب زندگی ماست؟
•آیا شکرگزار بودن به اتفاقهای روزمره یا داشتهها و نداشتههایمان بستگی دارد؟
با هم این ویدئو را نگاه کنیم و به مواردی که ما را به سمت شکرگزاری هدایت میکند توجه کنیم.
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•ویدئو  ۸ :دقیقه
راههای دسترسی به ویدئو :
یوتیوب ایالم  /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  ۱۳۶را باهم مطالعه کنید.
چه نکاتی در این مزمور وجود دارد که قلب ما را برای شکرگزار متمایل میکند؟
•آیات ( )۹-۱جواب (خلقت خدا)
•آیات ( )۲۲-۱۰جواب (خدای نجاتکه مارا نجات میدهد)
•آیات ( )۲۶-۲۳جواب (خدای که فراهم کننده نیازهای ماست)

•جمع بندی  ۱۵:دقیقه
یکــرد که پــر از میگو بود.آنها
در یــک غــروب زیبــای تابســتان ،پیرمــردی در ســاحل قــدم میــزد و بــا دســتان نحیفــش ســطلی را حمــل م 

را نــه بــرای خــودش میخواســت و نــه بــرای ماهیگیــری ،بلکــه بــرای مرغــان دریایــی .او بــر روی اســکله ایســتاد و در همــان لحظــه صدهــا

مــرغ دریایــی بــه ســمت او آمدنــد و مــرد بــه مــدت نیــم ســاعت بوســیله مرغــان دریایــی احاطــه شــده بــود و ایــن وضــع تــا خالــی شــدن

ســطل ادامــه داشــت و حتــی وقتــی ســطل میگــو خالــی شــد پرند ههــا هنــوز بــر روی اســکله و کنــار پیرمــرد بودنــد.

ایــن پیرمــرد ددی ریکنبیکــر بــود کــه ســالها پیــش در یــک ماموریــت هوایــی بــر روی اقیانــوس آرام ســقوط کــرد ،او و هشــت نفر خدمه

هواپیمــا ســوار بــر قایــق نجــات ،روزهــای زیــادی روی آب ســپری کردنــد آنهــا از گرمــا و گرســنگی بــه حــال مــرگ افتــاده بودنــد که ناگهان
یــک مــرغ دریایــی بــه ســمت آنهــا میآیــد و نــه تنهــا آنهــا را ســیر میکنــد بلکــه از باقــی مانــد ه گوشــتش روزهــا بــه عنــوان طعمــه بــرای
صیــد ماهــی اســتفاده میکننــد و بــه ایــن ترتیــب زنــده میماننــد.

از آن روز به بعد این مرد هر هفته با سطلی پر از میگو به اسکله میآید و قلبش مملو از شکرگزاری است.
مــا هــم بســیار شــبیه ایــن پیرمــرد هســتیم و بایــد چنیــن روحیــهای شــکرگزار داشــته باشــیم ،زیــرا عیســی هــم بــرای نجــات مــا جانــش

را فــدا کــرد ،متحمــل درد و رنــج شــد ،بهــای گناهانمــان را پرداخــت کــرد .مــا نیــز هماننــد ایــن خلبــان پیــر دالیــل بســیاری داریــم کــه

بــه آســمان چشــم بدوزیــم و خــدا را پرســتش و شــکرگزاری کنیــم( .ایــن داســتان قســمتی از کتــاب ســطلی پــر از میگــو ،قلبــی پــر از
شــکرگزاری ،نوشــته ماکــس لــوکادو اســت کــه شــما عزیــزان را تشــویق میکنیــم آن را مطالعــه کنیــد).

همانطــور کــه در ایــن درس دیدیــم پــرورش احســاس شــکرگزاری و قدردانــی در مــا یــک تصمیــم اســت .مــا بــا اطمینــان بــه خداونــدی

کــه در هــر شــرایط و هــر لحظــه در کنــار ماســت میتوانیــم ایــن روحیــه را در خــود تقویــت کنیــم .بایــد نگاهمــان را از خــود و شــرایط
اطــراف برداشــته بــه محبــت و نیکویــی جاودانــۀ خداونــد بیاندازیــم.

”در هر وضعی شکرگزار باشید ،زیرا این است اراده خدا برای شما در مسیح عیسی( “.اول تسالونیکیان )۱۸ :۵
”کالم مســیح بــه دولتمنــدی در شــما ســاکن شــود ،و بــا مزامیــر ،ســرودها و نغمههایــی کــه از روح اســت ،بــا کمــال حکمــت یکدیگــر
را پنــد و تعلیــم دهیــد ،و بــا شــکرگزاری و از صمیــم دل بــرای خــدا بســرایید“ (کولســیان )۱۶ :۳
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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.
•شکرگزاریهای 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 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 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 :
بــرای تثبیــت روحیــه شــکرگزاری در زندگیمــان قبــل از قرارگرفتــن در ســختیها بایــد خــود را آمــاده کنیــم ،مــا میتوانیــم بــا تمر یــن
ت کــرده و نگاهمــان را تغییــر دهیــم ،تمرکزمــان را از نداشــتهها و یــا مســائل منفــی
شــکرگزاری روزانــه در ایــن زمینــه خــود را تقویــ 

بــه امیــد زنــده ،خداوندمــان عیســی مســیح بدوز یــم کــه در او قــدرت ،ایســتادگی ،امیــد و حیــات دار یــم.
•در طول هفته آینده به کولسیان ۱۶ :۳تمرکز کنید.

ی کنیــد( .بــه طــور مثــال :کلیســا – دوســتانمان – بــرای نجــات خداونــد در
•هــر روز در رازگاهانتــان بــرای  ۲مــورد شــکرگزار 
بیــن مــردم – خانــواده – اســتعدادهایمان – فرزنــدان – طبیعــت – بــرای صلیــب عیســی – خــدای مهیــا کننــده – خدایــی کــه
پنــاه و قــوت ماســت)

•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.
مزمور۱ :۱۳۶
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