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الدرس ٢٠

تجربة يسوع
النص الكتابي: مّتى النص الكتابي: مّتى ٤٤: : ١١ -  - ١١١١      

الفكرة الرئيسية:الفكرة الرئيسية:  أن يدرك الولد أن إبليس يريد فصله عن 
هللا، ويشعر بالتحّدي لمحاربِته ويّتخذ كلمة الرّب سالحاً له 

في وقت الّتجربة.

منهج مدرسة األحد

 الديكورالديكور
١- اطبع الصورالموجودة في قسم “المواد اإلضافّية”.

٢- علّق الصور في صفِّك.
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صلّي دوماً )واقرأ الكتاب(٣
)تنمو في اإليمان(٣

مجداً هللويا

صلّي دوماً واقرأ الكتاب
٣٣- ترنيمة- ترنيمة

ما مين هوِّ َملِك األرض )مين هوِّ َملِك السَّ
مين هوِّ َملِك العالم ِكلُّه هوِّ َملِِكي

ي س و ع …... يسوع
هوِّ َملِك الملوك

هوِّ َملِك العالم ِكلُّه هوِّ َملِِكي(٢
ما يسوع َملِك األرض )يسوع َملِك السَّ

ما مين هوِّ َملِك السَّ
٤٤- ترنيمة- ترنيمة
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١١- ترحيب - ترحيب 

٢٢- لعبة: جّهز نفسك - لعبة: جّهز نفسك 

مرحباً اهالً وسهاًل بكم أصدقائي. أنا سعيد)ة( جدا أن أكون معكم اليوم، أتمنى أن تكونوا متحّمسين 

ومستعدين لبرنامج اليوم. من منكم يذكر ما تعلّمناه في الدرس الماضي؟ )اسمع اإلجابات( من يستطيع 

أن يقول لي اآلية التي تعلَّمناها في الدرس السابق؟ )اسمع اإلجابات وذّكر األوالد في اآلية(. اليوم سنتكلّم 

عن تجربة يسوع في البرية. ولكن اآلن دعونا نبدأ برنامجنا في الصالة. من منكم يرغب بالصالة؟ )شّجع )شّجع 

األوالد على الصالة وشكر الّرب(.األوالد على الصالة وشكر الّرب(.

الصالة :الصالة :“ يا رب يسوع أشكرك على هذا النهار الجديد، أشكرك ألنك سمحت لي وألصدقائي أن نأتي 

ونتعلم عنك أكثر، أطلب منك أن تبارك هذا الوقت مع بعضنا البعض. بإسم يسوع، أمين.”

شرح وتطبيقشرح وتطبيق

أعط كل األوالد ورقة بيضاء + قلم.

اقسم األوالد إلى فريقين.

اشرح لهم أن المحارب بحاجة الى الكثير من األسلحة المعدنية لمواجهة الحرب.

دعهم يختارون اسماً لفريقهم.

أطلب منهم أن يتخيلوا و يقوموا برسم او كتابة ما سيرَتدونه حين يذهبون للحرب.

وّزع المواد المذكورة أعاله بين الفريقين.

اختر ولداً من كل فريق واطلب من فريقه أن يقوم بتجهيزه لخوض الحرب.

حدد الوقت لفعل ذلك وشغل الموسيقى لحماس األوالد.

 المواد المطلوبة: المواد المطلوبة: أوراق A4  )على عدد األوالد( - أقالم )على عدد األوالد(-
 مقص )عدد ٢( -شريط الصق شّفاف )عدد ٢( - حبل )عدد ٢( - كيس نايلون لون أسود )عدد ٤( - 

كرتون أصفر )عدد ٢(.
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عزرا - نحميا - استير

أيوب - مزامير - أمثال - جامعة - نشيد األنشاد

أشعياء - أرميا - مراثي - حزقيال - دانيال

هوشع - يوئيل - عاموس - عوبيديا - يونان - ميخا

ناحوم - حبقوق - صفنيا - حجي - زكريا - مالخي

العهد الجديد يحتوي على:

متى - مرقس - لوقا ويوحنا - أعمال الرسل - 

رومية - كورنثوس رسالتين - غالطية - أفسس - 

فيلبي وكولوسي

تسالونيكي رسالتين وتيموثاوس رسالتين

 تيطس - فيليمون - عبرانيين - يعقوب 

وبطرس رسالتين ويوحنا ثالث رسائل ويهوذا 

وأخيراً سفر الرؤيا
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٥٥- ترنيمة- ترنيمة
الكتاب المقّدس الثمين

الكتاب المقّدس الثمين يحتوي على عهدين عهد قديم 
٣٩ عهد جديد ٢٧

كل الكتاب ستة وستون سفراً

العهد القديم يحتوي على:
تكوين - خروج - الويين - عدد - تثنيه

يشوع - قضاه - راعوث - صموئيل يحوي سفرين
أيضاً ملوك سفرين ثم أخبار سفرين

يسوع َملِك العالم ِكلُّه ويسوع َملِِكي
ي س و ع …… يسوع

هوِّ َملِك الملوك
يسوع َملِك العالم ِكلُّه ويسوع َملِِكي(٢
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إبليس لن يؤذيني

)لن يؤذي لن يؤذي(٢

خطاياي محاها الّدم

إبليس لن يؤذيني

يسوع أخذ خطاياي

)ورماها جّوه البحر(٣

يسوع أخذ خطاياي

ورماها جّوه البحر
ال ِيُعد يذكرها أبداً

)خطاياي محاها الّدم هللويا(٣

إبليس لن يؤذيني

يسوع أخذ خطاياي

ورماها جّوه البحر
ال ِيُعد يذكرها أبداً
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)كل ديوني وّفاها يسوع( ٢

أهتف وأرّنم وأنا فرحان

كل ديوني وّفاها يسوع

خطاياي في بحر النسيان

كل ديوني وّفاها يسوع

)كل ديوني وّفاها على الصليب( ٢

أهتف وأرّنم وأنا فرحان

كل ديوني وّفاها على الصليب

خطاياي في بحر النسيان

كل ديوني وّفاها على الصليب

)خطاياي محاها الّدم هللويا( ٣

كل ديوني وّفاها يسوع
٦٦- ترنيمة- ترنيمة
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محاولة الشيطان األولىمحاولة الشيطان األولى
بعد أن كملت األربعون يوماً جاع يسوع،

قائالً: “ليس  أجابه يسوع  الحجر أن يصير خبزاً”.  لهذا  فقل  ابن هللا  أنت  الشيطان: “إن كنت  له  فقال 

بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكل كلمة تخرج من هللا” متى ٤:٤.

محاولة الشيطان الثانيةمحاولة الشيطان الثانية
ُثم أخذ الشيطان الرب يسوع إلى أعلى الهيكل،

فقال له: “إن كنت أنت ابن هللا فاطرح نفسك من هنا الى األسفل 

ألّنه مكتوب: إنه يوصي مالئكته بك لكي يحفظوك”.

فأجاب يسوع وقال له: “ال تجّرب الرب إلهك” متى ٤: ٧.

محاولة الشيطان الثالثةمحاولة الشيطان الثالثة
وبعد ذلك أخذ الشيطان الّرب يسوع الى جبل عاِل وأراه كل ممالك األرض. فقال له الشيطان : “أعطي 

لك كّل هذا السلطان إن سجدت أمامي”. فأجابه يسوع: “للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد” 

متى ٤: ١٠.

فشل الشيطان في محاوالتهفشل الشيطان في محاوالته
“ثم تركه إبليس، وإذا مالئكة قد جاءت فصارت تخدمه”. متى ٣: ١١

النهايةالنهاية
جميعنا نتعرض للتجارب، التجربة ليست خطية إّنما تتحول الى خطّية فقط عندما نفعل ما ال ينبغي أن 

نفعله. فالشيطان يحاول دائماً محاربتنا ليفصلنا عن هللا، لذلك يجب أن نطلب من هللا الشجاعة للتغلب على 

الخطية ونتخذ كلمته سالحاً لنا لمقاومة الشيطان، واثقين أن هللا معنا.



| الدرس 20: تجربة يسوع | ٧

يسوع في الصحراءيسوع في الصحراء
لما رجع يسوع من األردن، قاده الروح القدس الى البرّية، ولقد كان بمفرده. وكان يسوع صائماً لمّدة أربعين 

يوماً، أي أّنه لم يأكل شيئا.ً فكان ال بّد أّنه شعر بالجوع الّشديد.

محاولة الشيطان األولىمحاولة الشيطان األولى
بعد أن كملت األربعون يوماً جاع يسوع،

فقال له الشيطان: “إن كنت أنت ابن هللا فقل لهذا الحجر أن يصير خبزاً”. أجابه يسوع قائالً: “ليس بالخبز 

وحده يحيا االنسان بل بكل كلمة تخرج من هللا” متى ٤:٤.

محاولة الشيطان الثانيةمحاولة الشيطان الثانية
ُثم أخذ الشيطان الرب يسوع إلى أعلى الهيكل،

فقال له: “إن كنت أنت ابن هللا فاطرح نفسك من هنا الى األسفل 

ألّنه مكتوب: إنه يوصي مالئكته بك لكي يحفظوك”.

فأجاب يسوع وقال له: “ال تجّرب الرب إلهك” متى ٤: ٧.

يسوع في الصحراءيسوع في الصحراء
لما رجع يسوع من األردن، قاده الروح القدس الى البرّية، ولقد كان بمفرده. وكان يسوع صائماً لمّدة أربعين 

يوماً، أي أّنه لم يأكل شيئا.ً فكان ال بّد أّنه شعر بالجوع الّشديد.

ة ة- قصَّ ٦٦- قصَّ
تجربة يسوع

  النص الكتابي:النص الكتابي:   متى٤: ١ - ١١.
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لعبة لحفظ اآليةلعبة لحفظ اآلية
شرح وتطبيقشرح وتطبيق

المواد المطلوبة:المواد المطلوبة: طابة حجم وسط ولّينة.

أطلب من األوالد أن يجلسوا على شكل دائرة.   
حّدد ولداً ليكون هو نقطة اإلنطالق.

اطلب منه أن يبدأ بأول كلمة من األية “ البسوا” وأن يرمي الكرة لصديقه.
وهكذا تدور الكرة بين األوالد بشكل أن كل ولد يقول كلمة من اآلية.

إذا أخطأ أحد من االوالد في ترتيب اآلية  أو إن سقطت الطاَبة أرضاً ُيعاد قول اآلية من األول.
ُيمكن أن ُتعاد اللعبة أكثر من مرة حسب الوقت.

لتصبح حماسية، اطلب من األوالد أن يقولوها بسرعة في كل مرة ُتعاد.
ُيمكنك أن تحدد وقتاً لتدفعُهم لحفظها وتشجيعهم.

ة ١١١١- أشغال يدويَّة- أشغال يدويَّ
المواد المطلوبة:المواد المطلوبة: عيدان خشب متوسطة الحجم - تلوين - الصق - شريط.

شرح وتطبيقشرح وتطبيق

أعِط كل ولد من األوالد خمسة عيدان خشب.

اطبع الورقة الموجودة في المواد اإلضافية ووّزعها على األوالد.

ضع العيدان الخشب بجانب بعضها.

 أطلب من األوالد لصق الورقة على العيدان الخشب.

أعط األوالد اقالم تلوين واطلب منهم تلوين الرسمة.

اطِو العيدان الخشب فوق بعضها البعض كما في الصورة أدناه.

أُربط العيدان بالشريط.

١٢١٢- ورقة النشاط- ورقة النشاط
اطبع ورقة النشاط من المواد اإلضافّية. اطلب من التلميذ ان يكتب اسمه والتاريخ على الورقة.

الحّل

٢
تجربة طرح يسوع من أعلى 

الهيكل الى األسفل. 
ممالك  كل  يسوع  إعطاء  تجربة 

األرض إن سجد للشيطان.

٣

البسوا سالح هللا الكامل لكي تقِدروا أن تثبتوا ِضد َمكاِيِد إبليَس.

١
 تجربة تحويل الحجر 

إلى خبزاً.
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٧٧- آية الحفظ- آية الحفظ
“إلِبسوا سالح هللا الكامل لكي تقِدروا أن 

 تثبتوا ِضد َمكاِيِد إبليَس”.
 )أفسس ١١:٦(

س ساقرأ اآلية من الكتاب المقدَّ اقرأ اآلية من الكتاب المقدَّ
     شّجع األوالد على إحضار كتبهم المقّدسة الخاّصة بهم.

    أطلب من أحد األوالد ان يقرأ اآلية بصوت عاٍل وأسلوب واضح.

قّدم اآليةقّدم اآلية
أكتب كّل كلمة من اآلية على شكل صورة للكتاب الّمقدس.

اشرح وطّبقاشرح وطّبق
إلِبسوا سالح:إلِبسوا سالح: أي أن نجتهد لكي نبقى متمّسكين بالّرب، نصلّي بإيمان ثابتين في يسوع المسيح.

سالح هللا الكامل:سالح هللا الكامل: أي أّن المؤمن بيسوع المسيح، يستطيع أن يحمي نفسه، ويقاوم الّشرير بلبسه سالح هللا 

الكامل. وهو كامٌل ألنه ال يترًك اإلنسان عرضة للخطر، ألّن هللا هو الذي أعّده ولذا فهو غير ناقٍص.

ومن هنا أهمّية المواظبة على قراءة الكلمة والّتسلح بها.

لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس:لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس: مكايد أعّدها إبليس ليجعلنا نرى الخطّية بشكل جميل وجّذاب، 

ويخفي عن أعيننا األلم والمعاناة التي سنشعر بها بعد الوقوع فيها، ذلك يجب أن نبقى متمّسكين في كلمة 

الرب.

ة مّرات مع األوالد. ر اآلية عدَّ ة مّرات مع األوالد.كرِّ ر اآلية عدَّ كرِّ


