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تاج وعلبة لوضع الطعامالمواد المطلوبة

الهدف ان يدرك الولد أهمية المسامحة وكم مرة عليه ان يسامح

٥ دقائقالمّدة

التطبيقيالمتعاوننمط التعّلم

المشهد ا��ّول: 

ة ُمَمّث��ً، وذلك لتوضيِحها أكثر. م��حظة: سترى بالمواد ا��ضافية فيديو لهذه التمثيلي�

يدخل اندراوس وبطرس. يمسك بطرس علبة فارغة.
قني لم أكن أعرف. اندراوس: صد�
بطرس: (بانزعاج) لم تكن تعرف!؟

قني ��. اندراوس: صد�
مك التي كانت بالعلبة والتي هي ا��ن في بطنك، هي وجبتي للغذاء؟ بطرس: ألم تكن تعرف أن سندويشة الس�

اندراوس: �� لم أكن أعرف ذلك.
بطرس: ولكن اسمي كان مكتوبًا على العلبة، وهذه ليست أول مرة تفعل مثل هذا ا��مر!

اندراوس: اااه هل هذا أسُمك؟
بطرس: ومكتوب بخط� كبير: يا اندراوس �� تأكل السندويشة، ومع ذلك لم تعرف؟

اندراوس: ممممم
بطرس: يا لك من مزعج! 

يدخل يسوع

التحليليالديناميكي

ر (بحاجة ل 3 أشخاص على ا��قل لهذه المسرحية (يمكن ان تتغي�

شخصياتهم ليأخذوا أكثر من دور في المسرحية 
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مسرحيةالمسامحة

يسوع: مرحبا بطرس واندراوس، كيف حالكما؟
دين بطرس واندراوس: جي�

ات؟ ، هل أسامحه سبع مر� ة يجب أن أسامح أخي إن أخطئ إلي� بطرس: عندي لك سؤال يا يسوع. كم مر�
ة سبع مرات. يسوع: سبعين مر�

بطرس: ماذا !؟
يسوع: نعم مثلما ُقلت لك، دعوني أخبركم قصة عن هذا الموضوع.

ة؟ اندراوس: قص�
ام كان هناك ملك... يسوع: نعم، بيوم من ا��ي�

يضع يسوع التاج على رأس اندراوس، وبطرس ينحني له (��ندراوس)
 

ر الملك: وكان عبيده مديونين له با��موال، فقر�
 

اندراوس: (يمّثل) اليوم سوف استرد� كل� أموالي 
ق اندراوس لبطرس فيقف، ثم  سل�ل وكأنه سوف يهرب. يصف� بطرس يبدوا وكأنه خائفًا ويبدأ بالت�

يستدير.
اندراوس: (يمّثل) أنت. لقد أقرضُتك عشرة آ��ف وزنة 

ة بطرس التلميذ): عشرة آ��ف وزنة!، هذا الخادم كان مديونًا بعشرة  ر شخصيته (يعود لشخصي� بطرس: تتغي�
آ��ف وزنة؟ أكيد أنت مخطئ يا اندراوس.

يسوع: �� هذا ا��مر صحيح، لقد كان مديونًا بعشرة آ��ف وزنة.
ين. بطرس: لو َعِمَل كل� حياته من المستحيل أن يرد� هذا الد�

د ديونه، ولكن الملك طلب منه هذا. يسوع: صحيح، لم يكن بمقدور العبد أن يسد�

اندراوس: (يمّثل) سوف تبيع كل ما تملكه حتى ترد� َدْيَنك. 
ين. دي، وسوف أرد� لك كل� الد� ل علي� يا سي� بطرس: (يمّثل) يرَكع على ا��رض ويقول: من فضلك تمه�

يسوع: فحزن الملك على العبد
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مسرحيةالمسامحة

اندراوس: (يمّثل) لقد تضايقت ��لمك وحِزْنُت لُحزِنَك، لذلك ِاذهب، أنا قد أعفيتك من كل ديونك.
بطرس: (يمّثل) يلتقط أنفاسه… شكرا لج��لتك.. شكرًا لك.. شكرًا لك.

يسوع: وفي نفس اليوم التقى العبد بصديق له كان قد أعطاه القليل من المال.

(يمّث��ن: يصبح اندراوس العبد الثاني) (بطرس يلتقطه من عنقه)
د لي ديوني. بطرس: (يمّثل) سد�

ُد لك دينك.  اندراوس:(يمّثل) يركع على ا��رض، أمهلني بعض الوقت وسوف أسد�
جن. ه رفض أن يعطيه الوقت وألقاه في الس� يسوع: ولكن�

يأخذ بطرس اندراوس إلى جانب المسرح

 يسوع: رأى الملك ما الذي حصل وطلب أن يرى العبد.
(يعود اندراوس ويصبح الملك من جديد)

(يسمع بما فعل العبد الخادم بصديقه العبد ا��خر)

لَت إلي� بأن أسامحك على ديونك، وأنا قد سامحتك. كان يجب عليك  اندراوس: أيها العبد الشرير لقد توس�
أن ترحم رفيقك أيضًا كما رحمتك أنا وسامحتك. 

موات،  د كل� ديونه. وهكذا أيضًا في ملكوت الس� جن حتى يسد� يسوع: غضب الملك وألقى بالخادم في الس�
أنتم أيضًا ُمساَمحون من قبل اهلل ولكن يجب ان تسامحوا بعض.

ة يعود الجميع إلى شخصياتهم ا��صلي�

بطرس: لذلك يجب علينا أن نسامح بعضنا
يسوع: هذا صحيح.

اندراوس: آسف ��ني أكلت سندويشتك يا بطرس.
بطرس: وأنا سامحتك، دعنا نذهب لكي نشتري الغذاء لكلينا معًا

الكل يخرج من على المسرح


