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نسخه راهنمای برگزار کننده



مدیریت روحیه و احساس پرستش

این پرستش است که ما را تربیت و آماده می  کند
و از تمرکز کردن بر مشکالت و سختی    های زمان حال بازمی  دارد.
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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 نووو ایمان به 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 عزیووز را تشووویق کننوود.

بازی : 

این بازی می تواند هم بصورت حضوری و هم بصورت مجازی برگزار شود .

بووه محووض رسوویدن مهمان هووا از آن هووا بپرسووید کووه چنوود عوودد  از یووک شوویء مشووخص در محیووط وجووود دارد. آن هووا اجووازه  
شوومارش ندارنوود و فقووط بایوود تعووداد را حوودس بزننوود. اشوویائی کووه انتخوواب می کنیوود، می تواننوود مووواردی مثوول تعووداد هدیه هووا، 
تعووداد شووکالت هایی در یووک شیشووه، تعووداد پله هووا و… باشووند. )اگوور جلسووه شووما بووه صووورت غیوور حضوووری اسووت مووی  توانیوود یووک 

عکووس نشووان دهیوود(

حدس هووا و نووام افووراد را یادداشووت کنیوود و در نهایووت تعووداد درسووت و نووام برنووده را اعووالم کنیوود. می توانیوود یووک هدیووه  هووم بوورای 
برنووده در نظوور بگیریوود.

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

یادآوری هفته گذشته: ۱۰ دقیقه 	 
از بانوووان عزیووز بخواهیوود  برکتووی را کووه از درس هفتووه گذشووته گرفتنوود در یووک جملووه کوتوواه اعووالم 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. 	

بازکردن موضوع درس: ۷ دقیقه	 
از بانوان بپرسید تعریف پرستش و پرستنده چیست؟ )چند نفر می توانند جواب دهند(

)تعریف درست پرستش :  پرستش عکس العمل ما نسبت به قدوسیت و عظمت خدا و کار او در زندگیهای ماست. 

)تعریووف پرستنده:پرسووتنده شخصیسووت کووه در تمووام لحظووات زندگووی ،قلووب او بووه سوومت خوودا متمایوول اسووت و در اطاعووت و 
سرسووپردگی اوسووت.(

در چه شرایط و مکانی می توانیم خدا را بپرستیم؟)همه جا( 	

چه چیزهایی مانع پرستش شخصی شماست؟ ) صدای بچه ها، 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 می کند 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	 

https://youtu.be/R68Am2Q2eBo
https://youtu.be/qE5lWWW-JBs


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 ۱۵۰ را باهم مطالعه کنند. 	

به سه نکته درس اشاره کنند.  	

و بانوان در گروه ها 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	 
همانطووور کووه در درس دیدیووم مووا در هوور زمووان و مکانووی مووی توانیووم  خوودا را بپرسووتیم، شوورایط و زندگووی مووا تعییوون نمی کننوود 
کووه مووا می توانیووم پرسووتش کنیووم، بلکووه پرسووتش انتخوواب آگاهانووه ماسووت در جووواب بووه قدوسوویت، محبووت و حضووور خداونوود در 
زندگی هایمووان، پرسووتش نشووان می دهوود مووا بووه خداونوود اعتموواد داریووم، پرسووتش تنهووا مختووص گووروه سوورایندگان کلیسووا نیسووت، 
حتووی پرسووتش محوودود بووه جلسووات کلیسووایی نمی شووود و انجووام تشووریفات مذهبووی نیسووت. پرسووتش ابووراز عالقووه مووا بووه خداونوود ، 
اعتووراف نیکوووی او و اعووالم حاکمیتووش در زندگووی  ماسووت و همینطووور پرسووتش بووا اطاعووت و سرسووپردگی کاموول مووا بووه خداونوود همووراه 

اسووت. خدایووی کووه امیدمووان بوور اوسووت و تنهووا آرامووی را در او می توووان یافووت خدایووی کووه دلیوول شووادی  ماسووت.

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 می توان روحیه پرستش را در این شخص دید.

»پووس بیاییوود به  واسووطۀ عیسووی قربانووی سووپاس را پیوسووته بووه خوودا تقدیووم کنیووم. ایوون قربانووی، همووان ثموورۀ لب  هایووی اسووت کووه بووه 
نووام او معترفنوود«

)عبرانیان ۱۳: ۱۵(

همیشه در خداوند شاد باشید، باز هم می گویم؛ شاد باشید.

) فیلیپیان۴:۴(
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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	 

پیشوونهاد میشووود کووه مقوواالت پیشوونهادی را چوواپ کنیوود و در اتمووام جلسووه در اختیووار بانوووان عزیووز قوورار دهیوود و اگوور کلیسووای 
شووما کتابهووای بوواال را نوودارد حتمووا بووه مسووئول کتابخانووه کلیسووا سووفارش بدهیوود .

فعالیت در طول هفته :	 
پرسووتش خوودا ایوون اسووت کووه بووه او اعووالم کنیووم بووه آنچووه  او مووی گویوود ایمووان داریووم. مووا هوور روز بووا ایوون انتخوواب روبوورو می شووویم 
کووه او را بووه عنوووان خوودای بووزرگ و پرمحبووت بپذیریووم یووا او را انووکار کنیووم. اگوور مووا بووا پرسووتش روزانووه و در هوور شوورایطی اعووالم 
می کنیووم کووه حاکمیووت و قوودرت خوودا را می پذیریووم یعنووی بووه او کووه کنتوورل تمووام زندگووی مووا و دنیووا را دارد اعتموواد داریووم. و 

همینطووور برعکووس ایوون موضوووع می توانوود بیانگوور ایوون باشوود کووه او و وعووده هایووش را بوواور نداریووم.

برای تبدیل شدن به یک پرستنده سرسخت میتوانیم هفته آینده تمرکزمان را روی موارد زیر بگذاریم:

در طووول هفتووه روزتووان را بووا سوورود پرستشووی و شووکرگزاری آغوواز کنید.نوعووی از پرسووتش را کووه تووا بووه حووال تجربووه نکوورده  	
ایوود امتحووان کنید.)بلنوود کووردن دسووتها در پرسووتش،باصدای بلنوود نووام خوودا را خواندن،زانووو زدن،بووه روی افتووادن در حضووور 

خوودا...(

به حقیقت کالم و آنچه او می گوید 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 ۱۵۰ آیه ۶
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https://youtu.be/qfabbkp4qd8
https://youtu.be/zxxnnBfeUKw
https://www.kalameh.com/article/خدایی-که-جویای-پرستندگان-است

