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ویدئوی تعلیم  را تماشا کنید

ویدئوی تعلیم  را تماشا کنید. در حین تماشای ویدئو نکات مهم را اینجا یادداشت کنید تا در 
صورت نیاز بتوانید دوباره مرور کنید .
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کار گروهی 

به گروههای کوچک رفته و این فعالیت را انجام دهید :

جواب صحیح را در ستون مقابل پیدا کنید . 

ستـــــــــون اول :                                                                                                                 ستـــــــــــــــون دوم :

5 نان و 2 ماهی                                                                         مرقس 10: 31-17
بیوه زن فقیـــــر                                                                              یوحنـــا 21 : 1 – 8
تور پر از ماهــــی                                                                            متــــی 14 : 21-13
جوان ثروتمنـــد                                                                                    اول پادشاهان 17 : 8 – 24

  بعد از تطابق متن و آیه ، 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 2 ماهی چه بود ؟ امروز برای ما 1. 
چه پیغامی دارد ؟ 

بر اساس متن دوم ، بیوه زن فقیر ، راز سخاوت این زن چه بود ؟ امروز ما چطور در 2. 
تنگدستی میتوانیم بخشنده  باشیم ؟ 

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

منابع مفید برای مطالعه بیشتر

کتاب، زندگی خود را به هدر ندهید 
مقاله واعظی برای فقرا



4

 

قدم های عملی در طول هفته 

برای این هفته تشویقتان میکنیم به کتاب مرقس باب 21 آیات 14 تا 44 مراجعه کنید . لطفا 
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؟ بد ون خجالت و نگاه کردن به ثروتمندان• 
آیا امروز آماده هستیم از اندک دارایی خودمان به خداوند ببخشیم ؟ چطور ؟ • 

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 . 
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آیه کلیدی 

آیه را در کتاب مقدس خود پیدا کرده.• 
یکبار از روی آن بخوانید.• 
برای 2 دقیقه بر روی آن تعمق کنید.• 
یکبار از روی آن بنویسید.• 
و در نهایت • 

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

لوقا 12 : 22 
 


