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درس دوم

شفای لنگ مادرزاد

هدف :
روح خدا بر من است ، پس من برای 

بیماران دعا میکنم تا شفا یابند

رده سنی :
 9  تا 12 سال 

آیه مربوط :
اعمال رسوالن ۳ : 1- 1۰



سخنی با مربی 
این درسنامه  او خداست. در  القدس آشنا شدند و متوجه شدند که  در درس قبلی، بچه ها با روح 
بچه ها با یکی از کارهای روح القدس که شفا دادن است آشنا می شوند و می آموزند که با دعا کردن 

برای بیماران با قوت روح القدس شفا جاری می شود.

آمادگی برای ورود به کتاب مقدس: 
این بازی شامل کمی خالقیت و مقداری آمادگی است. 

کتاب اعمال باب ۳: ۱ تا۱۰ را مربی از قبل بخواند و ۳ شخصیت از داستان ) پطرس و یوحنا و مرد 
مفلوج ( را به بچه ها معرفی کند و از آن ها بخواهد که نقش های داده شده را بازی کنند. 

نقش ها: 
مرد مفلوج: مردی که سال ها توان راه رفتن نداشت و گوشه ای دراز کشیده بود و از هرکسی که از 
آنجا رد میشد درخواست پول می کرد چون فلج بود و نمی توانست کار کند تا بتواند غذا تهیه کند.
یوحنا و پطرس: شاگردان عیسی که برای دعا و بشارت به معبد می رفتند.)معبد جایی که برای دعا و 

پرستش می رفتند.(
که درون معبد می رفتند و تعدادی دیگر، رد  باشند  افرادی  از بچه ها می توانند در نقش  ای  )عده 

پول میدهند.( مرد مفلوج  به  و  می شوند 

سناریو: 
یک روز که مرد مفلوجی که توان راه رفتن نداشت، در کنار دروازه ی زیبا نشسته بود و از مردمی که 
رد می شدند، درخواست پول می کرد. آن مرد سالیان سال بود که نمی توانست راه برود و همیشه 

نیاز داشت تا کسی او را حمل کند و به جاهای دیگر ببرد.
از شهر می رفتند تا درباره ی  این حین پطرس و یوحنا که شاگردان عیسی بودند و به هر نقطه  در 
عیسی با مردم صحبت کنند. در آن روز پطرس و یوحنا به معبد رفتند و آن مرد مفلوج را دیدند که از 
آن ها درخواست پول می کند.پطرس و یوحنا ایستادند و به او نگاه کردند و مرد مفلوج منتظر پول 
از آنها بود. که پطرس دست راست او را گرفت و گفت : )) به من نگاه کن ، من پولی ندارم که به تو 

بدهم اما هرچی دارم به تو می دهم به نام عیسی ناصری بلند شو و راه برو (( 
در همان لحظه مردی که فلج بود بلند شد و روی پاهایش ایستاد و از کاری که خدا برای او کرده بود 
خوشحال بود و از شادی باال و پایین می پرید و می دوید و خدا را شکر  می کرد چون اولین بار بود که 

می توانست راه برود 
و  همه مردمی که در معبد بودند این اتفاق را دیدند و خیلی تعجب کردند. خیلی ها که این اتفاق را 
دیدند و متوجه شدند که پطرس به نام عیسی مسیح دعا کرد و مرد مفلوج شفا گرفت، چون همه 
مردم می دانستند که آن مرد نمی تواند راه برود و وقتی دیدند که راه می رود و شفا گرفته است، 

بسیار متعجب شدند. در آن روز خیلی از آنها به عیسی مسیح ایمان آوردند.  



ورود به دنیای کتاب مقدس
از بچه ها سوال بکنید در این چند هفته که در مورد روح القدس صحبت کرده ایم چه چیزی از او یاد 

گرفته اند ؟ بگذارید جواب بدهند. 
نکته برای مربی : مربی می تواند یک شهادت از شفا گرفتن جسمانی )از خود یا از  دیگران که شاهد 

آن بوده است( از کار روح القدس برای بچه ها بیان کند 
بچه ها روح القدس از زمان شاگردان عیسی تا به االن در  کنار تمام کسانی که به عیسی ایمان دارند هست 
و به آنها کمک و راهنمایی می کند، در درس قبل گفتیم که او در قلب ما است و صدای ما رو می شنود و 

به دعاهای ما جواب می دهد  و از ما می خواهد که به دیگران کمک کنیم و برای آنها دعا کنیم.
اعمال  ۳: ۱ - ۱۰ را بخوانید 

همان طور که در بازی امروز متوجه شدیم یک فردی بود که نمی توانست راه برود و در معبد برای ادامه 
دادن به زندگی نیاز به کمک داشت،  در آن زمان نه ویلچری بود نه بیمارستان، این مرد به سختی حرکت 
می کرد. پطرس و یوحنا بعد از این که روح القدس را دریافت کرده بودند به معبد می رفتند و درباره 
عیسی مسیح به افرادی که ایمان نداشتند، بشارت می دادند. در آن روز پطرس و یوحنا که به معبد رفته 
بودند، این مرد از آنها کمک می خواهد و پطرس به او  میگوید : من طال و نقره ندارم که به تو بدهم ، 
ولی می توانم برای تو دعا کنم ، دعا می کنم که به نام عیسی مسیح شفا بگیری. و در  داستان می بینیم که 
خدا آن مرد را شفا می دهد و او بلند می شود و شروع به پریدن می کند، همه از این کار او و شفایی که 

گرفته بود بسیار متعجب می شوند.
امروز ما هم روح القدس را مثل پطرس و یوحنا در کنار خودمان داریم  و ما هم می توانیم برای کسایی 
که نیاز به کمک دارند دعا کنیم. بچه ها، روح القدس خودش خداست و او می تواند از طریق دعاهای 
ما افرادی که بیمار هستند را شفا بدهد یکی از کارهایی که  روح القدس  انجام می دهد شفای بیماران 

است. 
بچه ها خیلی آدم ها در دنیا نیاز به شفا دارند. ما می توانیم با دعا کردن به آنها کمک کنیم و از روح القدس 
بخواهیم که آنها را شفا بدهد. خداوند از طریق های مختلف بیماری ها را شفا می دهد، گاهی زمانی که 
دکتر می رویم خدا از طریق دکترها و داروها ما را شفا می دهد چون خداوند به آنها علم و حکمت داده 

است، و گاهی هم خداوند به طور مستقیم مثل مرد  مفلوج که در داستان بود، شفا می دهد.

نتیجه گیری:
امروز ما هم  به عنوان فرزندان خدا می توانیم مثل پطرس و یوحنا  زمانی که دیدند آن مرد نیاز دارد 
تا برایش دعا شود، برای کسانی که در بیماری  و یا حتی در ناراحتی و مشکالت هستند، در نام عیسی 

دعا کنیم تا روح القدس آنها را شفا بدهد.

کاراگاه اجرایی:
 نکته برای مربی : می تواند به بچه ها بگوید آیا از  بین آنها کسی هست که نیاز داشته باشد برای بیماری 
او دعا کنند تا شفا پیدا کند. ) اگر بود مربی می تواند با مشارکت و همدلی با بچه ها برای آن فرد دعا 

کند.(



  می توانیم به بچه ها یک کاغذ و خودکار بدهیم، و از آنها بخواهیم که اسم افرادی که نیاز به دعای 
شفا دارند )خانواده ، دوست ، آشنایان ، اعضای کلیسا و ... ( روی کاغذ بنویسند ، )نیازی نیست که 
اسم خودشون را داخل کاغذ بنویسند(  داخل یه سبد یا کاسه بیاندازند مربی موارد را بین بچه ها 

پخش کند، و در طول هفته جاری برای موارد دعایی دوستانشان دعا کنند.

آیه حفظی : 

روح القدس به کمک ما می آید، زیرا 
نمی دانیم که چگونه باید دعا کنیم، و او 

برای ما شفاعت می کند.
رومیان ۸ : ۲۶


