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Personaje: Copiii Ioan şi Briana, bibliotecara, Biblia, profesorul,ȋngerii, Irod, margii, pӑstorii;
Tabloul 1: Biblioteca cu cӑrţi, biroul bibliotecarei, Biblia;
Tabloul 2: Un decor, pe fundalul căruia primează un material de culoare aurie, pe care sunt
aşezate câteva plante, planşe cu animale, păsări, soarele.
Tabloul 3: Cate un fundal roşu şi unul alb, aşezate unul lȃngӑ celӑlalt;
Tabloul 4: din nou biblioteca cu tot ceea ce era la tabloul 1.

Tabloul I
(Doi copii se plimbă printre rafturile unei biblioteci, cel mare prezentându-i surorii sale câte o carte, iar
aceasta refuzând de fiecare dată. Din spatele unui birou ȋncărcat de cărţi, bibliotecara îşi ridică privirea de
la calculator, potrivindu-şi ochelarii, urmӑrindu-i pe cei doi.)
IOAN :(supărat).....Pierdere de timp. I-am spus mamei că eşti prea mică ca să vii cu mine la bibliotecă.
BRIANA: (îl priveşte mirat pe fratele său)......De ce te grăbeşti?
IOAN:Stăm de un secol aici şi nu ai ales nimic. Măcar spune-mi ce vrei să citeşti.
BRIANA : (ridicând umerii)...Nu ştiu.
(BRIANA vede într-un colţ o carte mare, prăfuită. Este o persoană care stă lipită cu umărul de un perete,
îmbrăcată în costum de carte)
IOAN: (trăgând-o după el) Nu mai pierde timpul!
BRIANA: (miratӑ) Ce carte bătrână...
IOAN: (râzând) Auzi...bătrână....vrei să spui veche sau antică sau...oricum... numai bătrână ,nu.
BRIANA: (aşezându-se lângă carte şi studiind-o)....Oare cine a scris-o?
IOAN:Ce importanţă are? E prea grea pentru tine, abia ştii literele. De ce o vrei?
BRIANA: Pentru că e o carte tristă.
IOAN: Ai auzit vorbindu-se despre subiectul ei?
BRIANA: Nu.
IOAN: Şi atunci de unde ştii că e tristă?

BRIANA: (stergând praful de pe carte, se întoarce arătând mâna murdară)....Tu nu ai fi trist dacă te-ar uita
cineva într-un colţ, dacă nu te-ar vrea nimeni?
IOAN :(nervos) E ultima dată când te iau cu mine..oriunde...niciodată...niciodată nu o să o mai las pe mama
să mă convingă să te iau.
BRIANA :Eu vreau să o citesc . O luӑm acasă?
IOAN:Să fi uitat eu? Am venit cu camionul? Nu! Am venit pe jos. Deci alege o carte ce să o poţi pune în
buzunar, sau în geanta mea.
BRIANA: (dând din cap îşi încrucişează mâinile)....Vreau cartea asta!!!
IOAN: Să înţeleg că vrei ca eu să car acasă cartea asta ....
BRIANA: (dă afirmativ din cap)...Nu plec de aici fără ea.
IOAN: OK...Dar trebuie să întrebăm bibliotecara dacă e o carte potrivită pentru tine. (vorbeşte încet):Bine
că există cineva în stare să te aducă la realitate. (merg amândoi la biroul bibliotecarei)
BIBLIOTECARA: (îşi ridică privirea)...V-aţi hotărât? (Ioan dă din cap negând, Briana afirmativ).....Da sau nu?
IOAN: A gӑsit o carte dar sunt convins că nu e potrivită pentru ea.
BIBLIOTECARA: (privind la faţa tristă a fetiţei i se adresează, luând-o de mână)...Vino să mi-o arăţi.
IOAN: (bombănind)...Pierdere de timp.
( Briana ajungând ,îi arată cartea. Bibliotecara,o priveşte şi se întoarce spre ea,în timp ce Ioan râde)
BIBLIOTECARA: Draga mea, fratele tău are dreptate. E o carte pe care nu o poţi lua acasă, ea e foarte
veche dar şi foarte valoroasă. Dar dacă vrei cu adevărat să o citeşti poţi să o faci aici. Poţi să vii de câte ori
vrei, să o citeşti, deşi avem alte cărţi mai puţin voluminoase.
BRIANA: Pot să o citesc acum?
BIBLIOTECARA: Desigur. Să mă anunţi când ai terminat.(se întoarce la birou)
IOAN: (râzând) Te las să citeşti,mă întorc după tine peste o oră... deşii abia când o să ieşi la pensie o să o
termini.
(Briana ridică cartea şi o deschide. Se aude o muzică lentă . Se retrage într-un colţ)

Tabloul 2
CARTEA (se scutură de praf şi se întinde).....Ce bine e!!!!!!!!!!!!!!
BRIANA: Tu vorbeşti?
CARTEA....Dacă ştii să asculţi ,da!... Alege o pagină...
(Briana se apropie, şi întinde mâna, Cartea Întinde mâna(are o mănuşă albă) şi ea, aşteptând ca fetita să o
apuce.)

CARTEA: (o conduce intr-un decor, pe fundalul căruia primează un material de culoare aurie, pe care sunt
aşezate câteva plante, planşe cu animale, păsări, soarele. Un profesor arată pe rând planşele copilului: ).
La început Dumnezeu a creat cerul şi pământul. Pământul era pustiu şi gol, dar rând pe rând Dumnezeu ia dat lumină şi culoare . El a spus să dea pământul verdeaţă, iarbă, pomi roditori.A creat soarele, luna,
stelele, apoi a umplut apele de vietuitoare şi cerul de păsări. Nici uscatul nu a fost uitat,animale de toate
formele şi de toate dimensiunile au fost create şi aşezate pe el. Apoi,Dumnezeu, a luat ţărâna, şi L-a creat
pe om, suflându-i în nări suflare de viaţă. Ştii cu cine a semănat omul?
BRIANA : (neagă dând din cap) ....Cu cine?
CARTEA: Omul a fost facut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.El I-a făcut o soţie şi i-a pus să
stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.
BRIANA: Şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi!!!
CARTEA: Ar fi fost fericiţi dacă ar fi ales să trăiască alături de Dumnezeu. Din păcate au ascultat şoapta
duşmanului lui Dumnezeu. Acesta a venit sub forma unui şarpe îndemnându-i să facă invers de ceea ce
Prietenul lor a spus.
BRIANA: Adică?
CARTEA: Când Dumnezeu i-a aşezat in Eden ,grădina creată pentru ei, le-a spus să nu manânce dintr-un
singur pom. Din acest pom au fost îndemnaţi de şarpe să mănânce si...au acceptat. Ca urmare a deciziei lor,
Dumnezeu i-a alungat din prezenţa Lui. Şi au trăit trişti, pierzând atâtea binecuvȃntӑri minunate.
BRIANA: Eu aş fi fugit înapoi, să ȋmi cer iertare...
CARTEA: Nu mai puteau intra în grădină,pentru că Dumnezeu nu a mai avut încredere în ei punând nişte
heruvimi cu săbii învăpăiate să pazească grădina.
BRIANA: Ce preţ mare are neascultarea.
(Cartea alӑturi de copil si de profesor merg ȋntr-un decor făcut dintr-un material negru pe care sunt
desenate douӑ săbii mari)
CARTEA :Ştii cine a suferit cel mai mult în urma acestei despărţiri? Dumnezeu. L-a iubit pe om ca un Tată
dar trebuia să accepte alegerea lui. Pe parcursul multor ani a încercat să îl convingă pe om că e bine pentru
el să asculte, dar de fiecare dată acesta a ales să facă invers de dorinţa Lui Dumnezeu. Într-o noapte pe
cer a apărut o stea....ea vestea un mesaj ceresc: Dumnezeu a trimis pe Fiul Său,pe Isus,ca să arate cât de
mult îi iubeşte,cât de mult vrea ca toţi oamenii să fie fericiţi. (pe fundalul negru,profesorul asează o stea
mare strălucitoare)
(5 îngeri care apar din sală cântând ,trecând şi pe lângă păstori în dreptul carora se opresc câteva
momente unul din ei recitând LUCA 2:10-12).....(pe fundalul negru profesorul aşează o planşă cu o iesle.)
Cântarea îngerilor:
ÎN CETATEA BETLEEM NUMITĂ S-A NĂSCUT, S-A NĂSCUT FIU DIVIN!
ÎMPĂRATUL CERULUI TRIMISA FIUL SĂU, FIUL SĂU PE ACEST PĂMÂNT!

ALELUIA!
CARTEA.....Păstorii s-au dus în grabă şi au găsit totul după cum îngerul le-a spus. S-au întors de acolo
slăvind pe Dumnezeu. Văzând steaua minunată, nişte magi au venit de departe să I se închine. Ei nu stiau
cine s-a nascut ştiau doar că e un nou Impărat. Ajunşi la Ierusalim ei nu au mai zărit steaua şi L-au căutat
unde crezi?
BRIANA: La palat?
CARTEA: Da. acolo însă acolo l-au întâlnit pe Irod,cel care conducea poporul in aceea vreme.
(apare personajul Irod ,se plimba tulburat)
IROD: Un copil nou nӑscut...stea....un nou împărat....dacă nu aş ştii cӑ nu sunt magi...nu aş pune preţ pe
cuvântul lor...dar ei ştiu....dar ce stiu??? Poate că s-a născut vre-un copil de neam regesc...o să îl caut, o să
găsesc unde l-au ascuns şi când îl voi găsi ....o să-l zdrobesc!....dar până atunci trebuie să fiu şiret ca un
şarpe...(vine la magi si le vorbeste) ...Duceţi-vă la Betleem de cercetaţi cu deamӑnuntul despre Prunc,si
când Ȋl veţi gӑsi, daţi-mi şi mie de ştire ca sӑ vin şi eu sӑ mӑ ȋnchin.
CARTEA: Magii au ieşit de la palat şi au vӑzut steaua, mergând după ea au ajuns la iesle...
(magii ajung lânga planşa cu ieslea )
CÂNTAREA MAGILOR:
O STELUŢӐ MI-A ŞOPTIT DESPRE-UN ȊMPĂRAT VESTIT ŞI AM PLECAT SĂ ÎL GӐSESC.
ÎN PALATE L-AM CĂUTAT CӐCI ERA CLAR ȊMPĂRAT, DOAR LA IESLE L-AM AFLAT
ISUS- PRINŢUL MINUNAT!
BINE AI VENIT LA NOI, PRINT CERESC, FIU DUMNEZEIESC!
FIi AL NOSTRU ȊMPӐRAT ŞI DOMN!
BRIANA: L-a ucis Irod?
CARTEA: Nu. Un inger al Domnului le-a vorbit ȋn vis magilor şi ei nu s-au întors la palat. Tot un înger i-a spus
lui Iosif, soţul mamei lui Isus sa fugă in Egipt.
BRIANA. Ce bine cӑ a scapat!!!!
CARTEA : Chiar dacă Isus a scăpat atunci, El totusi a fost ucis.

Tabloul 3
(cartea o duce în faţa unui material roşu)
CARTEA....33 de ani şi jumătatea Isus a trăit pe pământ. A vindecat bolnavii, a dus mesajul de dragoste la
Tatalui Său tuturor, îndemnând oamenii să renunţe la faptele rele, să le pară rău că nu L-au ascultat pe
Dumnezeu. Şi ...oamenii au ales..(profesorul pune o cruce pe materialul roşu) . L-au răstignit pe o cruce,
uitând tot binele făcut.

BRIANA...o... nu...asta înseamnă că niciodată omul nu va mai ajunge să locuiască cu Dumnezeu (plânge).
CARTEA: Nu plânge! Chiar dacă oamenii L-au ucis, Isus a înviat şi S-a înalţat la Tatӑl Său. Iar acum toţi cei
care cred în El şi trăiesc cum a spus, vor avea un alt viitor.
(Cartea o duce în dreptul unui fundal alb )...ei devin fii de Dumezeu, au şansa unui nou început.tot ceea ce
au făcut rău li se iartӑ ,sunt socotiti fără păcat,având dreptul unui fiu, acela de a locui cu Tatăl Său.
BRIANA: Eu cred în Isus, în Dumnezeu...dar cum voi ştii ce am de făcut ,cum voi găsii drumul spre locul
unde locuieste Dumnezeu?
CARTEA : Citeşte BIBLIA, Ea e singura hartă care te va învăţa, te va mustra, te va îndrepta, îţi va da
înţelepciune, ajutându-te să devii aşa cum vrea Cel care te-a creat, Dumnezeu.
BRIANA: Şi voi intelege?
CARTEA: Da,pentru că Tatăl a trimis un Ȋnvăţător tuturor celor ce Îl cer – A trimis pe Duhul Său cel Sfînt.
(profesorul ia fetiţa de mână ş i arata o scarӑ desenatӑ pe un material verde, ajutând-o să urce treapta cu
treapta, revenind cu ea ȋn decorul unde a ȋnceput totul, ȋn bibliotecă. Cartea se aşeaza la locul ei initial...

Tabloul 4
BRIANA: Carte draga cum te numesti?
CARTEA : Tu cum crezi că mă cheamă?
BRIANA: Cartea care a schimbat viaţa mea.
(cartea se ȋnchide, fratele Brianei vine grӑbit )
IOAN: (râzând) Te pomeneşti că ai şi terminat-o....
BRIANA: Nu. abia am început . Am aflat multe ....şi stiu cu siguranţă ce doresc să primesc de Craciun.
IOAN: Ce?
BRIANA: O Biblie!
IOAN: De ce?
BRIANA: Vino, o să ȋţi povestesc.
(pleaca impreuna spre casӑ)
CÂNTAREA PERSONAJELOR
CU BUCURIE SӐ CÂNTAŢI CĂ S-A NĂSCUT ISUS!!!
AMIN!

