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دمى عدد ٢، مسرح دمىالمواد المطلوبة

الهدف   ان يتعّلم الولد اهّمية ا��ستماع الجّيد الذي يساعده على التعّلم والّنمو في معرفته عن اهلل

٥ دقائقالمّدة

التطبيقيالمتعاوننمط التعّلم

المشهد ا��ّول: 

القائد يتكّلم وُيحاور الُدمى
القائد: كيف حالكم يا أصدقاء؟ ما هذا الصوت؟ آه هؤ��ء أصدقائي وليم وشكيب. (الُدمى تصعد وُتحّي 

ا��و��د) لماذا تتعاركان؟
ُدمى رقم ١: أنا حزينة منه ��نه �� يسمع لي

ُدمى رقم ٢: �� هي �� تسمعني
دمى رقم ١ و٢: �� هو، �� هي…

المشهد الثاني
 

القائد: توقفا أنا لدي الحل ما رأيكما أن أخبركما قصة؟
الُدمى: أجل نحن نحب القصص كثيرًا.

القائد: حسنًا
عندما كان يسوع في عمر ٢١ سنة قّرر أهله أن يذهبوا إلى أورشليم ليحتفلوا بعيد ممّيز إسمه عيد الفصح.  
تخّيلوا كيف كانوا يمضوا وقتًا مسليًا في هذا العيد. كانوا يشترون ثيابًا جديدة، يلعبون ويصلون ويأكلون 

أك��ً لذيذ جدًا. وكان هناك موسيقى على الدرامز إلكتريك جيتار.

التحليلي

والحياة كما عن الطريقة ا��فضل لعيش حياته كما كان يسوع
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(ربطة عنق - همبرغر - غيتار الكهربائي)
ُدمى رقم ١: أنا أحب الجيتار كثيرًا.
ُدمى رقم ٢: أجل صحيح وأنا ايضًا

القائد: لُنكّمل القصة
ترك يوسف ومريم (اهل يسوع) أورشليم وأعتقدا أن يسوع بقَي مع أقاربه لكنهما فتشا وَسأ�� عنه فلم 

يجداه، فخافا جدًا ��نهما لم يجداه مع أحد.
خاف يوسف ومريم كثيرًا وصار ُيفتشا عنه على الطريق وفي المح��ت وأخيرًا وجداه في الهيكل.

إنه يتكّلم مع المعلمين داخل الهيكل. 
كان يسمع لُهم ويسألهم أسئلة ذكّية لدرجة أنهم اندهشوا كيف أن ولدًا بعمر ١٢ سنة يتكّلم بحكمة ومعرفة.

(تبدأ الدمى بالعراك)
القائد: لماذا تتعاَركا ا��ن؟

ُدمى رقم ٢: أنا أذكى منك
ُدمى رقم ١: �� أنا

القائد: ههههه أنتما ا��ثنين أذكياء.

المشهد الثالث

 لنكّمل ا��ن القصة:
بينما كان كل الشعب يسمع ليسوع، جاءت أمه وأباه وقا�� له: "كيف بقيت هنا؟ لقد شعرنا بالخوف عليك 

وبدأنا نبحث ونسأل عنك كل شخص".
فجاوبُهما يسوع وقال:" لماذا تطلبونني؟ أ�� تعلمون أنه يجب أن أكون في بيت أبي". لكنهما لم يفَهما عليه، 

ولكن هو أطاع أهله ورجع معهما.
في ذلك الحين كان يسوع ينمو بالحكمة والنعمة والقامة (القامة يعني الجسد اي بالحجم الخارجي).

ُدمى رقم ١: صحيح كيف نستطيع أن نفعل ما ُتعلمنا إياه؟
القائد: واو سؤال جميل جدًا وأنا متأكد يا أصدقائي أنكم تسألون السؤال ذاته.

 كان يسوع مثل الجميع يهتم بما تقوله كلمة اهلل وكان عنده حب ليعرف أكثر وأكثر عن ا��شياء التي كان 
يسمع عنها وهذا ظهر من خ��ل أسئلته التي كان يسألها للكَتبة والمعلمين.
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صحيح أن يسوع كان صغير في السن لكّنه عمل ما هو حق وما هو مكتوب في الكتاب المقدس.
أحب أن أسأل وأتعلم المزيد عن كلمة الرب. وأنت هل ُتحّب ذلك أيضًا؟

ماذا نستطيع أن نفعل بكلمة اهلل؟
• نستطيع أن نقرأها في الكتاب المقدس ونتعّلم منه. إن كان هناك شيء لم نفهمه علينا أن نسأل أحدًأ أكبر 

منا وهو ُيساعدنا.
• أن نعيش الكلمة كما فعل يسوع، عاش بحسب الكلمة وطّبقها على حياته يوميًا. ونرى هذا عندما أطاع 

أهله. ��ن الكتاب المقدس يقول لنا أن نطيع أهلنا ونشارك الكلمة.
• يسوع لم يقرأ فقط الكلمة ولم يسأل أسئلة ايضًا ولكّنه شاركها مع ا��خرين من خ��ل حياته على ا��رض.

• يسوع كان مستمعًا جيدًا
أنا أريد أن أسمع بانتباه للرب ولغيري. وأنا أكيد أنكم أنتم ايضًا سوف تفعلون الشيء نفسه.

�� تقل أنا صغير و�� أعرف. يسوع كان صغيرًا واستطاع أن ُيغّير امورًا كثيرة.
أنا أكيد أن كل واحد منا يستطيع أن يفعل تغييرًا إذا عشنا بحسب الكتاب المقدس.

 


