




PARTEA I

Zgomotul unei mulţimi...un băiat vine fugind printre copii,strigând
Prieten1 ........vine Isus,aţi auzit?vine Isus.
Ajunge într-un loc unde stau ceilati alături de un băiat întins pe o bucată de material tare.
Prieten 1....prieteni,am o veste bună. Isus vine în cetatea noastră.
Prieten2 .....cine e Isus?
Prieten 3....cum,tu nu ai auzit de El? E un om al lui Dumnezeu. Prin El Dumnezeu a făcut multe 
minuni şi semne.
Prieten 4....cine ştie ...tu şti că oamenii spun şi poveşti.
Prieten1 .....nu vorbiţi prosti,am auzit şi la templu vorbindu-se despre El ,iar când vorbeşte din 
Cartea cea Sfântă simţi o putere ,simţi ceva deosebit.
Slăbănogul......un om aşa important nu are timp de unul ca mine,iar dacă are ,cine ştie cât 
costă..
Prieten 2....auzi,dacă e cum ziceţi ,înseamnă că îşi face timp pentru cei necăjiţi.
Prieten3.....eu zic să îl ducem noi acolo unde stă.
Slăbănogul.....ştiu că ţineţi la mine,dar sunt prea greu de dus. Nu o sa puteţi.
Prieten4.....prietene,dacă acest Isus e aici,şi e un om prin care Dumnezeu face minuni,te ducem 
şi dacă ar fi să te târâm.

PARTEA II
fundal o melodie ......cei 4 împrovizează o targă şi îl duc pe slăbănog până la casa unde e 

Isus. Acolo intrarea e blocată de oameni(copii din public)



Prieten1........ce multă lume
Prieten 2..............nu putem nici măcar să îl auzim .cum o să ajungem la El.
Prieten3.............aşteptăm. Or să mai plece acasă.
Prieten 4.......uită-te la ei,toti au un necaz,o problemă,şi ei îl vor aştepta.
Slăbănogul.....sau poate o să plece prin alt loc.nu o să pot ajunge la El
Prieten 1............tu nu poţi,dar noi te vom duce
Prieten2,3,4.....Cum?
Prieten1..........(arată spre acoperiş)...pe acolo
Se desface acoperisul trăgând materialul într-o parte şi se introduce  targa improvizată  prin 
partea de jos a decorului.
Mulţimea se dă la o parte astfel încât se văd doar feţele prietenilor din spatele decorului 
Şi Isus,slabanogul şi cărturarii din casă.
Cărturar 1.....ce se întâmplă aici....ce e lipsa asta de respect?
Isus(privind spre prieteni).........mare credinţă aveţi!(se uită la slăbănog):  ,,fiule,păcatele îţi sunt       
iertate.
Cărturar 2 (spre cărturar1 de  de lângă)....ce vorbe sunt astea? Huleşte! Cine poate ierta 
păcatele decât Dumnezeu?
Isus.....ce e mai uşor a zice?,,iertate îţi sunt păcatele sau,,ridică-ţi patul şi umblă?” dar ca să 
vedeţi că Fiul omului are puterea de a ierta,ţie îţi zic:,,scoală-te,ridică-ti patul şi du-te acasă.
Slăbănogul se ridică,îl îmbrăţişează pe Isus şi pe toţi din jurul lui şi pleacă,mulţumind lui 
Dumnezeu.



PARTEA III

Povestitorul(citeşte)........Isaia 53:5       
fundal muzical....,,Isus cel înviat e astăzi printre noi”

Isus.........dar tu,ce necaz ai?ce ai vrea să primeşti din partea lui Dumnezeu? Dumnezeul care 
iartă e şi Dumnezeul care ascultă rugăciunea ta. El îţi vindecă inima ta tristă,trupul tău bolnav.
El îţi poartă de grijă în fiecare zi. Spune-i Lui durerea ta,dorinţa ta şi lasă-l pe El să lucreze 

Se face cu copii o rugăciune de cerere 










