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مدیریت
احساسات
و هیجاانت

نسخه راهنمای برگزار کننده

مدیریت روحیه و احساس پرستش
این پرستش است که ما را تربیت و آماده میکند

و از تمرکز کردن بر مشکالت و سختیهای زمان حال بازمیدارد.

•خوش آمدگویی  ۲۰ :دقیقه
بــا لبخنــد و بــه گرمــی از بانــوان عزیــز اســتقبال نماییــد و اگــر شــخص جدیــدی بــه عنــوان مهمــان و یــا نــو ایمان 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 :

این بازی می تواند هم بصورت حضوری و هم بصورت مجازی برگزار شود .
بــه محــض رســیدن مهمانهــا از آنهــا بپرســید کــه چنــد عــدد از یــک شــیء مشــخص در محیــط وجــود دارد .آنهــا اجــازه

شــمارش ندارنــد و فقــط بایــد تعــداد را حــدس بزننــد .اشــیائی کــه انتخــاب میکنیــد ،میتواننــد مــواردی مثــل تعــداد هدی ههــا،
تعــداد شــکالتهایی در یــک شیشــه ،تعــداد پل ههــا و… باشــند( .اگــر جلســه شــما بــه صــورت غیــر حضــوری اســت مــیتوانیــد یــک

عکــس نشــان دهیــد)

سهــا و نــام افــراد را یادداشــت کنیــد و در نهایــت تعــداد درســت و نــام برنــده را اعــام کنیــد .میتوانیــد یــک هدیــ ه هــم بــرای
حد 

برنــده در نظــر بگیریــد.

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

•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 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
از بانوان بپرسید تعریف پرستش و پرستنده چیست؟ (چند نفر میتوانند جواب دهند)
(تعریف درست پرستش  :پرستش عکسالعمل ما نسبت به قدوسیت و عظمت خدا و کار او در زندگیهای ماست.
(تعر یــف پرستنده:پرســتنده شخصیســت کــه در تمــام لحظــات زندگــی ،قلــب او بــه ســمت خــدا متمایــل اســت و در اطاعــت و
سرســپردگی اوســت).

•در چه شرایط و مکانی میتوانیم خدا را بپرستیم؟(همه جا)
•چه چیزهایی مانع پرستش شخصی شماست؟ ( صدای بچهها ،شلوغی روزانه ،بی میلی،مشکالت،مریضی)...
•چگونه ممکن است در هر شرایطی حتی در زمانهای سختی (یا موارد باال) در پرستش خداوند باقی ماند؟
با هم این ویدیو را نگاه کنیم و به مواردی که ما را به سمت پرستش خدا هدایت میکند توجه کنیم.

•پخش ویدئو تعلیم ۷ :دقیقه
عزیزان را دعوت کنید تا این ویدیو را با دقت تماشا و نت برداری کنند.
•مدیریت روحیه و احساس پرستش
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راههای دسترسی به ویدئو :
تلگرام دنیای زن  /مدیریت روحیه و احساس پرستش
وبسایت کلمه  /برنامه دنیای زن  /ویدیوهای کوتاه تعلیمی  /مدیریت روحیه و احساس پرستش

•کار گروهی  ۱۵ :دقیقه
بعد از تماشای ویدئو بر حسب تعداد نفرات ،گروههای کوچک تشکیل دهید و از هر گروه بخواهید:
•مزمور  ۱۵۰را باهم مطالعه کنند.
•به سه نکته درس اشاره کنند.
•و بانوان در گروهها تجربیات خود را در مورد نکات درس بیان کنند.
•بعد از بازگشت همه گروهها از آنها بخواهید نماینده هر گروه خالصه یا برجسته شهادتی را که شنیدند بیان کند.

•جمع بندی ۱۵ :دقیقه
همانطــور کــه در درس دیدیــم مــا در هــر زمــان و مکانــی مــی توانیــم خــدا را بپرســتیم ،شــرایط و زندگــی مــا تعییــن نمیکننــد

کــه مــا میتوانیــم پرســتش کنیــم ،بلکــه پرســتش انتخــاب آگاهانــه ماســت در جــواب بــه قدوســیت ،محبــت و حضــور خداونــد در
زندگیهایمــان ،پرســتش نشــان میدهــد مــا بــه خداونــد اعتمــاد داریــم ،پرســتش تنهــا مختــص گــروه ســرایندگان کلیســا نیســت،

یشــود و انجــام تشــریفات مذهبــی نیســت .پرســتش ابــراز عالقــه مــا بــه خداونــد ،
حتــی پرســتش محــدود بــه جلســات کلیســایی نم 
اعتــراف نیکــوی او و اعــام حاکمیتــش در زندگــی ماســت و همینطــور پرســتش بــا اطاعــت و سرســپردگی کامــل مــا بــه خداونــد همــراه
یتــوان یافــت خدایــی کــه دلیــل شــادی ماســت.
اســت .خدایــی کــه امیدمــان بــر اوســت و تنهــا آرامــی را در او م 

یک زندانی در اردوگاه نازی این خطوط را روی دیوار سلول خود نوشته بود:
من به خورشید اعتقاد دارم ،
حتی وقتی درخشان نباشد.
من به عشق اعتقاد دارم،
حتی وقتی احساس نمی کنم
من به خدا اعتقاد دارم،
حتی وقتی او ساکت است.
با خواندن این متن میتوان روحیه پرستش را در این شخص دید.
«پــس بیاییــد بهواســطۀ عیســی قربانــی ســپاس را پیوســته بــه خــدا تقدیــم کنیــم .ایــن قربانــی ،همــان ثمــرۀ لبهایــی اســت کــه بــه

نــام او معترفنــد»

(عبرانیان )۱۵ :۱۳
همیشه در خداوند شاد باشید ،باز هم میگویم؛ شاد باشید.
( فیلیپیان)۴:۴
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•سرود پرستشی برای انتهای جلسه :
سرودهای پیشنهادی:
•ستایش
•ستایید نامش را

•معرفی منابع مفید برای مطالعه بیشتر:
در این قسمت حتما عزیزان را تشویق کنید که منابع بیشتر را تهیه و مطالعه کنند .
•خدایی که جویای پرستندگان است
پیشــنهاد میشــود کــه مقــاالت پیشــنهادی را چــاپ کنیــد و در اتمــام جلســه در اختیــار بانــوان عز یــز قــرار دهیــد و اگــر کلیســای

شــما کتابهــای بــاال را نــدارد حتمــا بــه مســئول کتابخانــه کلیســا ســفارش بدهیــد .

•فعالیت در طول هفته :
پرســتش خــدا ایــن اســت کــه بــه او اعــام کنیــم بــه آنچــه او مــی گویــد ایمــان دار یــم .مــا هــر روز بــا ایــن انتخــاب روبــرو میشــویم

کــه او را بــه عنــوان خــدای بــزرگ و پرمحبــت بپذیر یــم یــا او را انــکار کنیــم .اگــر مــا بــا پرســتش روزانــه و در هــر شــرایطی اعــام
میکنیــم کــه حاکمیــت و قــدرت خــدا را میپذیریــم یعنــی بــه او کــه کنتــرل تمــام زندگــی مــا و دنیــا را دارد اعتمــاد داریــم .و

همینطــور برعکــس ایــن موضــوع میتوانــد بیانگــر ایــن باشــد کــه او و وعــده هایــش را بــاور ندار یــم.

برای تبدیل شدن به یک پرستنده سرسخت میتوانیم هفته آینده تمرکزمان را روی موارد زیر بگذاریم:
•در طــول هفتــه روزتــان را بــا ســرود پرستشــی و شــکرگزاری آغــاز کنید.نوعــی از پرســتش را کــه تــا بــه حــال تجربــه نکــرده
ایــد امتحــان کنید(.بلنــد کــردن دســتها در پرســتش،باصدای بلنــد نــام خــدا را خواندن،زانــو زدن،بــه روی افتــادن در حضــور

خــدا)...

•به حقیقت کالم و آنچه او میگوید تمرکز کنید و آیاتی راکه در شرایط سخت به شما قوت خواهند داد پیدا کنید.
•لطفا هفته آینده مقاله پیشنهادی را مطالعه کنید

•آیه کلیدی :
بانوان را تشویق کنید که در طول هفته سعی کنند آیه زیر را به خاطر بسپارند .
هرچه جان دارد خداوند را بستاید! هاللویاه.
مزمور  ۱۵۰آیه ۶
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