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موسيقى، الّتسجيل الّصوتي المرفق، غطاء المواد المطلوبة

ان يدرك الولد انه خاطي وبحاجة الى مخلص ليمحي خطاياه وهو يسوع المسيح الهدف

٣ دقائقالمّدة

التطبيقيالمتعاوننمط التعّلم

الّشخصيات:  ٣ شباب (ممكن أن يأخذ كل شخص أكثر من دور) 

المشهد ا��ول
تبدأ موسيقى هادئة ويبدأ لعب الّتسجيل: "خلق اهلل ا��نسان على صورته ومثاله."

في نفس الوقت يخرج شخص فرحًا جدًا، ويتمشى بكل فخر واعتزاز.
الّتسجيل: "أحب اهلّل ا��نسان كثيرًا ودّللـه كثيرًا. ولكن، هناك أمر ما مهّم! (يتفاجأ الّشخص وتتغّير الموسيقى 

من هادئة لحماسية!) اهلل �� يحب الخطية أبدًا."
 لكن الّشخص �� يهتم وُيكمل بالضحك والتفاخر.

المشهد الثاني 
يتابع الّتسجيل وبصوت أعلى يقول: "اهلل ��اااا يحب الخطية".

(تصبح الموسيقى جّدية أكثر)
يغضب الرجل ولكن �� يكترث، ثم يقع على ا��رض.

يأتي رج��ً مغطًى بغطاء غامق الّلون ويضع على هذا الّرجل ورقة مكتوب عليها كلمة "خطية".
يقوم الرجل وهو ُمتعب وكأّنه يبكي. يمسح خده ولكّنه يبقى غير مبالي.

 

التحليلي

غامق الّلون، بعض ا��وراق المكتوب عليها "خطية"، ورقتين مكتوب عليهما كلمة "عقاب"، وورقة 

أخيرة مكتوب عليها "يسوع المخّلص".
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مسرحيةولد المخلص

المشهد الثالث:
التسجيل: "اهلل �� يحب الخطية ويعاقبها".

يغضب الّرجل كثيرًا ويسّكت الصوت بـ" شههههه". ثم يتابع ويضحك.
ينظر إلى خطيئته (الورقة) بحزن. ثم يظهر عدم مبا��ة.

بعدها يدخل الرجل باللباس الغامق ويلصق ا��وراق ا��خرى المكتوب عليها "خطية". والخطايا تكثر وينحني 
ظهره من كثرته…

ومن ثم يأتي رج��ن مكتوب على ظهرهما كلمة "عقاب" كأنهما من الشرطة، ويأخذانه للمحاكمة.
فيبدأ الرجل بالبكاء!! 

(تتحّول الموسيقى لحماسية وفرحة)
التسجيل: "لحظة!! لحظة!! انتظر!! ُولد المخّلص!! ُولد المخّلص!! ُولد يسوع المسيح!! هو يخّلصك من 

الخطايا. فقط اطلب منه".
يركع الّرجل ويقول: "أنا بحاجة لمخلص يساعدني ��محو خطيتي!!"

يتركه الرج��ن.
بطريقة سريعة، يزيل الّرجل أوراق الخطايا ويلصق ورقة على قلبه مكتوب عليها يسوع المخلص، فيرجع 

الرجل فرحًا ومفتخرًا بيسوع.


