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درس اول

روح القدس

هدف :

شناخت روح القدس و آشنایی با او

رده سنی :
 4  تا 8 سال 

آیه مربوط :
 یوحنا  ۱4 : ۱۶ - ۱۷



سخنی با مربی 
 در این درسنامه مهم بچه ها می آموزند که به غیر از پدر آسمانی و عیسی مسیح شخص دیگری هم به 
نام روح القدس وجود دارد که یکی از شخصیت های تثلیث است . امروز یاد می گیریم که روح القدس 

خودش خداست و این یک انرژی نیست ، بلکه یکسان با پدر آسمانی و عیسی مسیح است.
امروز در این درس به سه سوال پاسخ داده می شود: 

روح القدس کیست ؟. 	
چرا ما به روح القدس  نیاز داریم ؟. 	
روح القدس کجا زندگی می کند ؟ . 	

نکته: مربی برای درک و ارائه بهتر این درس می تواند از ویدیو زیر شخصًا استفاده کند )این ویدیو برای 
بزرگساالن می باشد و برای کودکان استفاده نشود.(

ویدیو برادر بهرنگ مربوط به شناخت روح القدس

آمادگی برای ورود به کتاب مقدس : 
“ به راهنمات گوش بده “

صندلی ها، میزها و سایر موارد را به عنوان موانع با فاصله از هم بچینید که بچه ها بتوانند از آنها 
عبور کنند و چشمان یکی از بچه ها را ببندید و یک نفر را به عنوان راهنما ، برای شخصی که نمی بیند 
انتخاب کنید با گوش دادن به صدای راهنما فاصله های بین صندلی ها را رد کند به دانش آموزان 

توضیح دهید که روح القدس،یک راهنما در زندگی روزمره ما است . 

ورود به دنیای کتاب مقدس
یوحنا ۱4 : ۱۶ -  ۱۷ 

نکته برای مربی: مربی عزیز لطفا این قسمت را  با زبان کودکانه و خیلی ساده  و با خالقیت خود برای 
بچه ها توضیح دهید  

نامه ای از طرف یک دوست
اول  از  ؟من  هستم  کی  من  بزنید  حدس  می توانید  می شناسید  را  من  خوبید  بچه ها  سالم  سالم 
پیش پدر آسمانی و عیسی بودم من از وقتی عیسی روی زمین بود در کنارش بودم و به او کمک 
می کردم.و یک روز عیسی به دوستانش گفت من می روم  و دوستان عیسی خیلی نارحت شدند و 
گفتند : می  خواهی ما را تنها بگذاری ؟ عیسی به آنها گفت : نگران نباشید شما را تنها نمی گذارم و 
یک دوستی را برای شما می فرستم که همیشه در کنار شما باشد . بعد از چند روز وقتی همه دوستان 
عیسی در خانه دعا می کردند ، من مثل باد تندی  وارد آن خانه و قلب آنها شدم. از آن روز تا به االن 

من پیش تمام دوستان عیسی هستم.
حدس می زنید من کی هستم ؟ ) بگذارید بچه ها پاسخ بدهند( 

من روح القدس هستم دوستی که همیشه در کنار شما است چون همه شما بچه ها دوستان عیسی 
هستید. بچه ها میتوانید حدس بزنید که خانه من کجا است ؟  خانه من تو قلب شما هست چون 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BgUM-bb8Ihc&list=PL8PQF1eilJ31FR324W7LL2ElZVy4kaOhM&index=31


می خواهم همیشه در کنار شما باشم و  به صدای های شما گوش بدهم  و وقتی دعا می کنید دعا های 
تنها  را  و غمگین هستید هیچ وقت شما  ناراحت  . وقتی  ببرم  و عیسی  آسمانی  پدر  را پیش  شما 

نمی گذارم همیشه در کنارتون هستم .
دوستتون دارم ، دوست شما روح القدس 

نتیجه گیری:
 حاال که متوجه شدیم عیسی مسیح ، روح القدس را برای ما فرستاده تا ما تنها نباشیم ، پس ما 
می دانیم که امروز او در قلب ما است تا ما را راهنمایی کند و هرچیزی را می توانیم به او بگوییم و 

او همیشه در همه چیز به ما کمک می کند و مراقب ما است . 

کاراگاه اجرایی:
از بچه ها بخواهد که چشمان خود را  مربی می تواند یک سرود پرستشی مالیم در کالس بگذارد و 
ببندند و به موزیک گوش بدهند و حتی مربی میتواند برای آنها در حین پخش موزیک دعا کند و  
بچه ها را تشویق کنند که اگر صدای روح القدس را شنیدند به مربی بگویند و مربی میتواند آنها را 

آنها بدهد. بنویسد و به والدین 
اگر بچه ها دوست داشتند می توانید به آنها بگویید که یک نقاشی یا نامه برای روح القدس بنویسند 

یا بکشند . 
) لطفا فضای کالس را از قبل آماده کنید تا بچه ها برای پرستش راحت باشند و خودشان انتخاب 

بکنند که بنشینند یا روی زمین دراز بکشند و یا حتی بایستند.(

آیه حفظی : 

چون روح راستی آید ، شما را به تمامی 
حقیقت راهنمایی خواهد کرد .

یوحنا ۶	 : 		


