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خوش آمدگویی : ۲۰ دقیقه 

با لبخند و به گرمی از بانوان عزیز استقبال نمایید و اگر شخص جدیدی به عنوان مهمان و یا
نو ایمان به جمع شما اضافه شده ،حتماً خوش آمدگویی خاصی برایش در نظر بگیرید. به طور 

مثال هنگامیکه خودش را معرفی میکند همه بانوان با دست زدن این عزیز را تشویق کنند. 
 

بـــــــــــــازی 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .  

هم نا مهربونه ، هم ....... ، هم با دیگرونه ، هم قدرم ............. ، ............ ، ............................. . 	

ای ......... از پریا ، ........ تو کوچه ............، بچه های .............. دزدن ، عشق منو میدزدن. 	

توضیحات برای برگزار کننده :
شما می توانید آهنگهای بیشتری انتخاب کنید و به دلخواه متن و جاهای خالی را برای شرکت کنندگان 

انتخاب نمایید .  

یادآوری هفته گذشته : ۱۰ دقیقه 

از بانوان عزیز بخواهید برکتی را که از درس هفته ی گذشته گرفته اند در یک جمله ی کوتاه با 
بقیه در میان بگذارند. یا اگر شهادت خاصی در این راستا دارند، با جمع به اشتراک بگذارند.  

اگر کسی آیه ی کلیدی جلسه ی گذشته را به خاطر سپرده است ، برای تشویق آن شخص ، 
جایزه  ی مختصری در نظر گرفته شود . 
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بازکردن موضوع درس : ۷ دقیقه 

زنی با فقر می سازد 
زنی با اشک می خوابد 
زنی با حسرت و حیرت 
گناهش را نمی داند.. 
زنی شرمنده از کودک 

کنار سفره خالی 
که ای طفلم بخواب امشب 

بخواب آری 
و من تکرار خواهم کرد 

سرود الیی الالیی 

بیابان  بيفتد. بيابان یعنی :  اتفاق  هرشخصي  درزندگي  وفقر  تنگدستي  شايد شرايط بدمالي، 
مسیرهایی هست که در زندگی ما عبور از شرایط را برای ما سخت میکند . مثل تاریکی ، تنهایی 

جایی که احساس میکنیم خدا صدای ما را نمی شنود. 
براي  يا صخره اي  صعود  براي  ما ميتواند پله اي  زندگي  ازبيابانهاي  مانند بسياري   بیابان فقر 
سقوط گردد. درچنين بيابان خشك و تاريك و شايد طوالني كالم خدا ما راچطور هدايت ميكند؟ 
فقر درزندگي ما هم ميتواند يك معلم خوب باشد يا يك ارباب ظالم. اما سوال اينجاست كه 

چگونه درسي درفقر نهفته است ؟ 
اين بيابان چگونه ميتواند ما را تعليم دهد وچه گنجهايي زيردانه هاي خشك وداِغ شنهاي خود 

مخفي نموده !؟ 
قطعا كالم خدا امروز براي ما نقشه ايي براي يافتن اين گنجينه گرانبها دارد. 

بیابید باهم به تعلیم امروز گوش دهیم و از نکات کلیدی آن استفاده کنیم. 

ویدیـــــــــو 

عزیزان را دعوت کنید تا این ویدیو را  با دقت  تماشا و نت برداری کنند. 

پخش ویدیـو تعلیم : ۷ دقیقه  
یوتویوب ایالم / ترس از فقر و نیازمندی  
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کار گروهی : ۱۵ دقیقه 
جواب صحیح را در ستون مقابل پیدا کنید . 

ستـــــــــون اول :                                                                                                                 ستـــــــــــــــون دوم :

5 نان و 	 ماهی                                                                         مرقس 0	: 7	-	3
بیوه زن فقیـــــر                                                                              یوحنـــا 		 : 	 – 8
تور پر از ماهــــی                                                                            متــــی 4	 : 3	-		
جوان ثروتمنـــد                                                                                    اول پادشاهان 7	 : 8 – 4	

بعد از تطابق متن و عنوان ، لطفاً متن مورد نظر را مطالعه کرده و به سواالت زیر پاسخ دهید :  
 
بر اساس متن اول، به نظر شما رمز برکت در 5 نان و 	 ماهی چه بود ؟ امروز برای ما چه . 	

پیغامی دارد ؟ 
بر اساس متن دوم ، بیوه زن فقیر ، راز سخاوت این زن چه بود ؟ امروز ما چطور در . 	

تنگدستی میتواینم بخشنده نیز باشیم ؟  
بر اساس متن سوم ، توری که خالی بود و شاگردانی که هیچ امیدی نداشتند ولی به صدای . 3

خدا گوش دادند و اطاعت کردند . به نظر شما در اوج فقر ، چطور میتوانیم صدای خدا 
را بشنویم و اطاعت کنیم ؟  

بر اساس متن چهارم ، به نظر شما چرا بخشنده بودن و ترک دارایی برای جوان ثروتمند . 4
سخت بود؟ امروز ما چه چیزهایی به عنوان دارایی داریم که برای ما سخت است ببخشیم؟ 

در آخر دوم قرنتیان 8 : ۹ تایید میکنه بر تمام این امید که با کار خداوند عیسی مسیح به کمال رسید 

جمع بندی ۱۵ دقیقه

با توجه به آنچه که از تعلیم امروز شنیدیم و یاد گرفتیم ، شاید همه ی ما به انواع مختلف 
در شرایط بد مالی، فقر و بی پولی قرارگرفتیم . اما نکته ای که خیلی مهم است ، اینکه برخورد 
ما با این شرایط چگونه می باشد؟ چقدر تسلیم و ناامید می شویم؟ چقدر به جای اعتماد به 
خداوند و زمانبندی او، شروع به شکایت و غرغر می کنیم . امروز ما جز کدام دسته هستیم؟ 

مواظب باشیم در گذر از زمین بی پولی و فقر چطور عبور می کنیم .
اگر امروز در عبور از شرایط مالی سختی هستید و با بی پولی دست و پنجه نرم می کنید ) 
آنطور که دوست دارید نمیتوانید خرید کنید، چیزهایی را که دوست دارید نمیتوانید بخورید، 
شاید به آن سبکی که دوست دارید نمی توانید زندگی کنید، شهریه ی مدرسه یا دانشگاه شما 
عقب افتاده، کرایه خونه ندارید که پرداخت کنید و... ( و یا خیلی موارد دیگر که شما می توانید 
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به این لیست اضافه کنید ... تشویقتان می کنیم امروز صدای شکرگذاری بلند کنید برای آنچه 
که خداوند به شما بخشیده، و با ایمان و امید، اعتماد به خداوند و اینکه او خدای مهیا کننده 
است، نیازهایتان را با دعا، به حضور خداوند ببرید تا او برای شما مهیا کند و شما را برکت دهد . 

“ برای هیچ چیز نگران نباشید ، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواست 
های خود را به خدا ابراز کنید . بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است دلها و 

ذهنهایتان را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت . “ 
فیلیپیان 4 : 7-6 

سرود پرستشی برای انتهای جلسه : 

سرودهای پیشنهادی :  
خداوند راهی بهرم مهیا سازد 

 یهوه یایرا کرده مهیا  
 

معرفی منابع مفید برای مطالعه ی بیشتر :  

در این قسمت حتما عزیزان را تشویق کنید که منابع بیشتر را تهیه و مطالعه کنند . اگر کتابهای 
لیست شده در کلیسای شما موجود نمیباشد حتما به مسئول کتابخانه سفارش دهید .  

کتاب : زندگی خود را به هدر ندهید  
مقاله : واعظی-برای-فقرا )وبسایت کلمه(

پیشنهاد می شود که مقاالت ذکر شده را چاپ کنید و در اتمام جلسه در اختیار بانوان عزیز 
قرار دهید. 

فعالیت در طول هفته : 

برای این هفته تشویقتان میکنیم به کتاب مرقس باب 		 آیات 	4 تا 44 مراجعه کنید . لطفاً 
این آیات را با دقت بخوانید و در سواالت زیر تعمق کنید :  

• چه عاملی باعث شد تا این زن ، با تمام نیاز خود ، آنچه را که دارد به خداوند ببخشد ؟  	
• چه عاملی باعث حرکت این زن برای رفتن به معبد شد ؟ بدون خجالت و نگاه کردن 	

به ثروتمندان 
• آیا امروز آماده هستیم از اندک دارایی خودمان به خداوند ببخشیم ؟ چطور ؟  	
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چالش هفته : 
 

امروز نگاهتان را از روی محدودیت ها و نداریهایتان بردارید ، به جای متمرکز شدن به خودتان 
در طی این هفته با مهربانی و سخاوتمندی به اطرافیانتان کمک کنید . به طور مثال : 

با خریــــــــد یک هدیــــه یا خوراکـــی برای یک کودک کــــــــــار  
خرید یک وسیله ی سیسمونــــــــــــــی برای یک خانم بــــــاردار 
درست کردن یک ساندویـــــــــــچ و هدیه دادن به یک کارگـــــر 
با هنرهای دستی و خالقیت ، هدیه ای درست کنیم و ببخشیم
با خدمت کردن به افرادی که مسن هستند و نیاز به کمک دارند

بیاییم این را در خودمان تقویت کنیم که در هر شرایطی ، نگاهمان را از نداشته های خودمان 
برداریم ، به دیگران نگاه کنیم وبا داشتن قلب ، فکر و دستی بخشنده ، به فکر دیگران نیز باشیم . 

 
 

آیه کلیدی  

• آیه را در کتاب مقدس خود پیدا کنید. 	
• یکبار از روی آن بخوانید. 	
• برای 	 دقیقه بر روی آن تعمق کنید. 	
•  یکبار از روی آن بنویسید. 	
•  و در نهایت سعی کنید آیه و آدرس آن را به خاطر بسپارید. 	

“ پس به شما می گویم ، نگران زندگی خود مباشید که 
چه بخورید ، و نه نگران بدن خود که چه بپوشید “ 

لوقا 		 : 		 
 


