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درس سوم

شمعون جادوگر
)شهر شلوغ(

هدف :
روح خدا بر من است ، پس من نیازی 

به هیچ قدرتی از دنیا ندارم

رده سنی :
 4  تا 8 سال 

آیه مربوط :
اعمال 8: ۹ - ۱۷



سخنی با مربی 
در این درسنامه بچه ها می آموزند که در دنیای امروز می خواهد نشان بدهد که قدرت های دیگر هم 
وجود دارد  و برای نشان دادن آن از فیلم و مراسم و جشن های مختلف استفاده می کنند، ولی در درس 

امروز یاد می گیرند روح القدس نیرومند تر و قدرتمندتر از تمام قدرت های این دنیاست.
نکته: مربی عزیز درس امروز با یک داستان شروع می شود و در آخر یک سرگرمی قرار داده شده است

ورود به کتاب مقدس : 
داستان شهر شلوغ 

نکته : لطفا مربی داستان را به زبان ساده برای بچه ها بخواند.
روزی روزگاری در شهری یک جادوگر زندگی می کرد.او با قدرتی که از بدی و تاریکی داشت می خواست 
که مردم آن شهر زندگی خوب و  آرامی نداشته باشند و همیشه در ترس و نگرانی زندگی کنند. و او هیچ 
دوستی نداشت  همیشه تنها بود و جرات این را هم نداشت که خودش را به مردم آن شهر نشان بدهد 
و  با قدرتش مردم را مجبور می کرد همدیگر را بترسانند و بهم دروغ بگویند.با وعده های دروغین مردم 
را گول می زد که اگر با من همکاری کنید باالترین قدرت این دنیا را به شما می دهم تا هر کاری را که 
دوست داشتید بتوانید انجام بدهید و هر چیزی که دوست دارید را به دست بیاورید. بعضی از مردم 
شهر حرفش را باور می کردند و گول حرفهایش را می خوردند از کارهایش می ترسیدند و پیش خودشان 
می گفتند :  که اگر حرفش را گوش ندهیم بالیی سر ما می آورد! یک وقتی ما را نکشد! چه چیزی بهتر 

از این است که قدرت ما بیشتر از دنیا باشد. ای کاش قدرت ما بیشتر از او  بود!
روزی مرد خدایی که قبال در آن شهر زندگی می کرد. دوباره به شهرش برگشت و دید که همه چقدر 
ضعیف، ترسو و هراسانند. پیش خودش گفت : چه اتفاقی در این شهر افتاده؟ چرا همه با هم مشکل 
دارند؟ چرا همه جا را تاریکی فرا گرفته است؟ او به خانه یکی از دوستانش رفت و پرسید که چه شده 
است؟ دوستش پاسخ داد : که جادوگر همه ما را ترسانده و به ما می گوید به همدیگر بدی کنید و با 
هم دوست نباشید. مرد خدا خیلی ناراحت شد و به دوستش گفت خدایی که در آسمان است دوست 

ندارد که شما باهم بد باشید. و به میدان شهر رفت و همه را جمع کرد و گفت: 
همه حرفاش دروِغ   قدرتش حیله و نیرنگ

 همه وعده هاش فریِب 
 قدرت بزرگ دنیا دست خدای مهربونه

 پدر آسمانی ما خدای راستی و نوِر 
کارهای خدا عجیبه خلقتش خیلی مهیبه

 قدرتش معجزه آساست، اون، وعده دهنده امیِن
اگر ما داریم مریضی یا می بینیم درد عزیزی

 شفای اون پیش خداست
 قدرت او از اون باالست

 روح القدس که یاور ماست 
قدرتش بیشتر از دنیاست.

 خدای سالمتی و شادی
 خدای عشق ، محبت 



خدای صبر و آرامش 
او پدر همه ما برتر از هر قدرتی تو دنیا   

آدمای قشنگ این شهر، نخورید گول حیله و نیرنگ
 ببینید کار خدا رو  قدرت نام عیسی رو 
با شجاعت و دلیری بشید شاگرد عیسی 

تا هر وقت نیاز داشتین، ببینین قدرت روح خدا رو
 دیگه نیست نگرانی و ترس و دروغ 

 بدی جایی نداره  توی این شهر شلوغ 
و جادوگر دید که کارهایی که می کند در مقابل قدرت         روح القدس هیچ است و هیچ قدرتی باالتر 
از قدرت روح القدس نیست پس تصمیم گرفت تمام آن کارهایی که می کند را کنار بگذارد و از روح 

القدس بخواهد که در قلبش ساکن بشود. 

تعلیم :
بچه ها بعضی وقت ها خیلی چیزهایی که ما فکر می کنیم خوب هستند و دوستشان داریم، واقعا 
کارهای خوبی نیستند و باعث می شود ما آسیب ببینیم و اذیت بشویم و قلب هایمان ناراحت بشود 
مثل دیدن فیلم ترسناک، مثل رفتن در جشن های هالووین یا پوشیدن لباس های ترسناک، ما باید 
این را بدانیم که فرزند پدر آسمانی، خدای زنده هستیم و ما فقط برای خداوند شادی می کنیم. همه 
ما نور خدا هستیم و خدا از ما می خواهد که همیشه در نور باشیم نه در تاریکی، ما این را بدانیم 
که قدرت روح القدس باالتر از هر قدرت دیگری است و ما به عنوان فرزندان خدا می توانیم با قدرت 

گرفتن از روح القدس در این دنیا زندگی کنیم.
االن که می دانیم فیلم های ترسناک یا هالووین ترس را در زندگی ما وارد می کند، به نظر شما درست 

است که به آنها نگاه کنیم یا در آن مراسم ها شرکت کنیم؟
منتظر بمانید تا بچه ها پاسخ دهند.

برای آنها توضیح دهید که ما روح القدس را درقلب هایمان داریم  و با دیدن فیلم های ترسناک که 
باعث میشه که بترسیم و روح القدس نمی خواهد که ما در ترس زندگی کنیم، چون او قوی تر از هر 

قدرت دیگری هست و می خواهد با ما زندگی کند.

نتیجه گیری:
ما پسر و دختر خدای زنده هستیم، روح القدس قدرتمندتر از همه چیز در این دنیا هست و هیچ 
قدرتی توان ایستادگی و مقابله با خدا را ندارد  و روح خدا در مقابل هر قدرتی پیروز می شود. او 
دوست دارد که ما با او در رابطه باشیم و او در قلب ما باشد  چون با روح القدس نیاز به هیچ قدرت 

دیگری نداریم و هیچ وقت نخواهیم ترسید.



کاراگاه اجرایی:
از بچه ها بخواهید تصویر چیزی که از آن می ترسند را بکشند و حاال که متوجه قدرت روح القدس 
شدند و این را می داند که مراقب آنها است، یک ضربدر بزرگ روی نقاشی هایشان بکشند و باالی آن 

یک کبوتر ) نشانه روح القدس ( نقاشی بکشند و با کمک شما جمله زیر را  بنویسند.
 من دیگر  از ......... نمی ترسم، چون روح القدس را دارم و او مراقب من است.

سرود پرستشی:

خدای ما بزرگه

آیه حفظی : 

تمام کسانی که از روح خدا پیروی می کنند فرزندان خدا 
هستند پس دیگر الزم نیست بترسند. 

رومیان ۸ : ۱۴ - ۱۵

https://www.kalameh.com/node/5833

