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درس اول 

آفرینش
هدف :

خدا ما را دعوت کرده که از آفرینش 
لذت ببریم 

رده سنی :
 ۹  تا ۱۲ سال 

آیه مربوط :
پیدایش ۱ : ۳ - ۲۵



سخنی با مربی 
در این درسنامه بچه ها می آموزند که خالق آسمان و زمین خداوند است او همه چیز را آفرید و از ما 

دعوت کرد که از این آفرینش بینظیر به نحوه درست استفاده کنیم و لذت ببریم.
در این درسنامه برای  بخش کار عملی یک کار دستی در نظر گرفته شده که در انتهای همین درسنامه 
قرار داده شده است و نیاز هست به تعداد شرکت کنندگان در جلسه برای هر نفر یک سری کامل پرینت 

گرفته شود.
)برای بهتر درک شدن این درس مربی می تواند آموزش را در فضای باز مثل )پارک،باغ وحش و ...( ببرد 

تا بچه ها با آفرینش بیشتر آشنا بشوند(

آمادگی برای ورود به کتاب مقدس : ۱۵ دقیقه
اتاق برود.  آنها بخواهید که به بیرون  از  از یکی  بچه ها را به صورت دایره وار در کنار هم بنشانید. 
و مربی به بقیه بچه ها که در کالس هستند نام یک حیوان را بگویید و از بچه ها بخواهد که فقط 
پانتومیم آن حیوان را دربیاورند و صدای آن را نه. از کسی که بیرون هست بخواهید که به داخل 
انجام  این کار رو با تمام بچه های کالس  بیاید و با دیدین بچه ها بگوید که چه حیوانی هستش. 

دهید.

ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
بچه ها آیا تا به حال به این فکر کردید که این آفرینش خدا چقدر زیبا و منظم آفریده شده است 
طبیعت،  مثل  آفریده  خدا  که  چیزهای  تمام  که  می بینیم  می کنیم  نگاه  اطرافمان  دنیای  به  وقتی 
از  از این ها استفاده کنیم و خدا می خواهد که ما  حیوانات، گیاهان ، همه را خدا خلق کرده تا ما 
آفرینش که در اختیار ما هست درست استفاده کنیم و محافظ آنها باشیم و به آنها صدمه نزنیم.

کتاب مقدس پیدایش ۱ : ۳ - ۲۵ را بخوانید

هیمنطور که کالم می گوید آفریننده جهان و تمام هستی خدا است. منشا هر چیزی که وجود دارد 
حاصل کار خدا است . او همیشه وجود داشته و ابدی است. خداوند از تمام لحاظ نیکوست و هر 

آنچه را که می آفریند ؛ نیکوست خدا در شش روز همه چیز را آفرید. 
در کالم می بینیم که نوشته شده است :

روز اول روشنایی را آفرید. 	
روز دوم آسمان را آفرید.  	
روز سوم دریا را آفرید.  	
روز چهارم خورشید ، ماه و ستارگان را آفرید.  	
روز پنجم خداوند مخلوقات دریایی و پرندگان را آفرید. 	
و خزندگان  	 که شامل حیوانات  را  زمین  روی  بر  تمام مخلوقات ساکن  روز ششم خداوند  و 



آفرید. به شباهت خودش  روز ششم  در  را  انسان ها  ما  آفرید و همچنین خدا  را  می شود 
به شباهت خدا آفریده شدن یعنی چی؟ یا شبیه خدا آفریده شدن یعنی چی؟ 

یعنی این که ما هم مثل خدا می توانیم فکر کنیم، می توانیم تصمیم بگیریم، می توانیم تصمیمی که 
گرفته ایم را عمل کنیم، می توانیم دوست داشته باشیم و می توانیم بدانیم چه چیزی خوب هست 

یا بد ما اینطوری شبیه خدا هستیم.

و خدا ما را آفرید تا همکار او باشیم و از زمین مراقبت کنیم، ما نباید نسبت به سایر جانداران ظلم 
کنیم ما باید حامی و حافظ میحط زیست طبیعی باشیم.

نتیجه گیری:
 همینطور که متوجه شدیم تنها خالق و آفریننده ما خداست او همه چیز را در نیکویی آفرید خدایی 
که تنها ما انسانها را به شباهت خودش آفریده است. پس ما که به تصویر و شباهت خدا می باشیم 
همکار او بر زمین هستیم و چه مسئولیت بزرگی او به ما داده است. و خدا می خواهد که ما از تمام 
این طبیعت و  برابر  کنیم چون همه ما در  استفاده  آن ها  از  به طور درست  ببریم و  آفرینش لذت 

آفرینش خدا مسئول هستیم.

کاراگاه اجرایی:
لینک ویدیو مربوطه  به انجام کار دستی آفرینش 

آیه حفظی : 

ای خداوند، تو آسمانها و زمين را با قدرت بی پايانت 
آفريده ای و هيچ كاری برای تو مشكل نيست!

ارميا ۳۲: ۱۷

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Gn-bfk0RE_o


تصاویر مربوط به لینک مربوطه می باشد.




