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�� يوجدالمواد المطلوبة

الهدف  ان يفهم الولد المثل و يدرك ان اهلل� يدعوه و يقبل دعوته  وذلك بأن يطلب من يسوع ان

٧ دقائقالمّدة

التطبيقيالمتعاوننمط التعّلم

إن هذه الفقرة هي فرصة ل��طفال ليقوموا بتمثيل الَمَثل 
- بالطريقة التي يريدونها بعد أن تخبرهم قصة المثل بالطريقة وا��دوات الموجودة التي يمكنهم استخدامها 

- او يمكنك ان تخبرهم المثل من خ��ل اقتراحك لتمثيل المشهد التالي: 

اسأل ا��و��د
من هو أهم أو أكثر شخص مشهور يمكنك أن تفكر به؟ (غير اهلل� أو يسوع)

عًا ليمثل دور هذا المشهور  خذ واحد من اقتراحاتهم واختر متطو�
ين ليحضروا العرس م عرسًا ��بنه ودعى كل أصحابه المهم� هذا (اسم الشخص المشهور) نظ�

اختر بعض ا��و��د ليكونوا ا��صدقاء واجعلهم يقفون بجانبه وهو يعطيهم بطاقات الدعوة
ين رفضوا أن يأتوا ولكن في يوم العرس، كل أصدقائه المهم�

اجعل ا��صدقاء ان يرفضون ويجلسون في أماكنهم

ر أن يدعوا كل ا��شخاص العاديين (أي مثلي ومثلك) إلى الحفلة هذا الشخص المشهور قر�
دع الشخص المشهور يعطى دعوة للجميع، إ��ّ اصدقائه القدامى، ثم اختر ولدان

أكمل: هذا الشخص المشهور لم يهتم كم هم جيدين 
(اجعل واحد من الولَدين يبدو مرّتب وحسن المنظر) 

ئين،  أم هم سي�

التحليليالديناميكي

يأتي و يسكن في قلبه ويسامحه على ا��شياء التي قام بها في الماضي
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مسرحية دعوة العريس

اجعل الولد ا��خر يظهر و كأن شكله غير مرّتب (لتكن ثيابه غير مرّتبة او متناسبة)
عند وصولهم للعرس، اسُتقِبلوا من قبل خادم الشخص المشهور بطريقة جميلة جدًا

ثم اختر ولدًا من ا��و��د (على أنه واحد من خدم هذا الشخص المشهور)
ليس هذا فقط، بل ألبس كل من دخل الى العرس ثوبًا ابيضًا فوق لباسه

دة، أم الولد  دع الولد الخادم أن ُيلِبس كل من الولدين ثوبًا أبيض فوق لباسه (سواء الولد ذو الثياب الجي�
ذو  الثياب الرثة والقديمة) 

وكان الشخص المشهور قد أعّد سهرة جميلة جدًا وممتعة لكل من حضر الى العرس
إجعل الجميع بعدها يستمتعون بأجواء العرس (يمكن أن يمثل ا��و��د بأنهم يأكلون ويشربون ويرقصون 

ويصفقون) 


