
De cine asculţi ?
ziua 1

Personaje :

Materiale necesare:

2 şine( pt perdele) de 2m 
lungime.
Material albastru
Material crem
Bancă de parc
Câţiva nori,soare (+ -un tufiş),un 
pom( se pot prinde pe materialul 
din spatele băncii,cu scai,ulterior 
luându-se jos)
Strugure dus pe un băţ (se poate 
confecţiona prin lipirea unor 
mingi din plastic-alegeţi culoarea 
ciorchinelui)

Decor 

Tânar 1...........................
Tânăr 2...........................
Andrei ...........................
Ioan (bătrân)......................
Iosua..................................
Caleb...................................
Moise ...................................
Gadiel ..................................
Palti .....................................
Setur ..................................
Vocea Domnului.(cineva vorbeşte din 
spatele materialului  crem-nu se vede)
Om din mulţime 1..................
Om 2...................................
Om 3.........................................

Ex de mingi:



Decor



TABLOUL I  (Doi tineri intră în parc  vorbind între ei.

Tânăr 1...........îţi spun atâta mers la biserică nu e normal.Suntem aici,într-o ţară străină.Îi vezi 
pe colegii noştri ,unii dintre ei nici nu au auzit  de Dumnezeu şi totuşi le merge bine,şi ca să  
fim corecţi,unora le merge mai bine ca nouă. Iar noi...duminică :5 ore de biserică,apoi 
repetiţii,vizite la bolnavi,simt că mă sufoc. Ce dacă mergem mai rar? Avem timp de o 
plimbare,de un meci,de o oră în care să nu simţi ochii mamei în ceafa ta.
Tânăr 2.....ai curaj să repeţi asta mamei tale? Nici nu mă gândesc. Iar dacă tata află -o să avem 
supliment de rugăciune în fiecare seară.
Tânăr 1.............mai e puţin. La 18 ani le fac cu mâna. Voi fi stăpânul timpului meu,al banului 
meu.uite-l pe Andrei. 
Tânar 2........salut,prietene ,ce faci aşa îngândurat?
Andrei (stând pe bancă în parc).......salut ,prieteni. Sunt îngândurat . Am auzit că vor să  facă o 
ieşire cu clasa în fiecare duminică ,pentru socializare
Tânăr 1+2 (chiuie de bucurie)
Tânar 2........asta da veste bună.
Andrei ......cum săfie bună?nu aţi auzit ?va fi duminica.Eu o să le spun ca nu pot ,am program 
cu părinţii. Vă imaginaţi cum ar fi să lipseşti din casa Domnului  atât de mult ?
Tanar2 ...(îi pune mâna pe frunte,ca pentru a vedea dacă are febră)....eşti bolnav?ţie chiar îţi 
place să mergi la biserică?
Andrei....ce vorbe sunt acestea ? Vouă nu ?
Tanăr 1.(ironic)....ce să zic ,şcoala trebuie să fie pe primul loc
Andrei ....excursiile sunt opţionale
Tânăr 2.........sât,să nu te prind că informaţia asta ajunge la urechile părinţilor. Nu e opţional ci 
obligatoriu. Vezi ce zici ,şi faci....că (arată pumnul)



T inerii 1+2 ....(pleacă strigând:)........LIBERTATE!
Andrei (rămâne aşezat pe bancă ,în parc).....Doamne ce să fac? Tu şti că te iubesc şi îmi place să stau in casa 
Ta ,acolo unde pot auzi Cuvintele Tale,dar dacă eu nu merg în excursii,părinţii lor vor afla ,nu-i vor lăsa nici pe 
ei şi o să pierd doi prieteni buni, şi probabil o să şi încasez vre-o doi pumni. Ce să fac?
(Un bătrân se aşează lângă el............nu eşti prea îngândurat ,copile?
Andrei ....frate Ioan,nici nu v-am observat. Pace!
Ioan.........te pot ajuta cu ceva?
Andrei ......poate.Nu ştiu cum să procedez. Dacă nu ascult de prieteni le pot crea probleme,dacă îi ascult am 
impresia că Îl dezamăgesc pe Dumnezeu. Pe de-o parte nu vreau să îmi pierd puţinii prieteni ce îi mai am 
aici,pe de alta nu aş vrea deloc să Îl întristez pe Dumnezeu.ce aţi face în locul meu?nu îmi place să fiu diferit 
de prietenii mei.
Ioan........de ce oare ,simt că nu îmi spui totul? Oare e corectă întrebarea ta? Eu nu îţi  ştiu dilema dar îmi 
vine în minte o intâmplare. Ţi-o spun şi apoi o să îţi pun şi eu o întrebare. Apoi vom răspunde amândoi.
FOND SONOR:..(sunet care face trecerea de la prezent la trecut)
TABLOU   II 
( Iosua ,Caleb,veseli merg în spate cu strugurele pe o prăjină)
Iosua ...........ce mare Dumnezeu avem! El ne-a scos din robie,şi acum ne va da Ţara asta.
Caleb...exact cum a spus,curge miere şi lapte,roade ,pământ rodnic. Mărit să fie Domnul! Abia aştept să ne 
întâlnim cu toţii. 
Iosua ...de 40 de zile vedem binecuvântarea Acestui mare Dumnezeu.
Moise......v-aţi întors.
Iosua...părinte,toul e cum a spus Dumnezeu!
Gadiel .....vorbeşti fără minte. Induci poporul în eroare



Moise ....despre ce vorbeşti  Gadiel?
Palti.....despre adevăr. Ne-am dus în ţara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o ţară în 

care curge lapte şi miere şi iată-i roadele.(arată spre strugure)

Dar poporul care locuieşte în ţara aceasta este puternic, cetăţile sunt întărite şi 

foarte mari. Ba încă am văzut acolo şi pe fiii lui Anac.

Setur ........

Caleb (către popor) „Haidem să ne suim şi să punem mâna pe ţară, căci vom fi biruitori!”

Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare 

decât noi.”

Ţara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care mănâncă pe 

locuitorii ei; toţi aceia** pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă.

apoi, am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul 

uriaşilor: înaintea noastră şi faţă de ei parcă eram nişte lăcuste.”

Palti.... 

Gadiel....

Om 1.......

zgomot de mulţime furioasă

De** ce n-om fi murit noi în ţara Egiptului sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta?

Pentru ce ne duce Domnul în ţara aceasta în care vom cădea ucişi de sabie, iar 

nevestele noastre şi copilaşii noştri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne 

întoarcem în Egipt?”

OM2....

OM3......Să* ne alegem o căpetenie şi să ne** întoarcem în Egipt.”

Gadiel...



(Moise* şi Aaron au căzut cu faţa la pământ în faţa întregii adunări a copiilor lui Israel 

care era strânsă laolaltă).

IOSUA.......Ţara pe* care am străbătut-o noi ca s-o iscodim este o ţară foarte bună, 

minunată

Caleb....dacă Domnul* va fi binevoitor cu noi, ne va duce în ţara aceasta şi ne-o va da: 

este o ţară** în care curge lapte şi miere.

Iosua...numai nu vă* răzvrătiţi împotriva Domnului şi nu** vă temeţi de oamenii din ţara 

aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul este cu noi, nu vă temeţi 

de ei!”

Om 2.....să-i ucidem cu pietre...

Sunet de furtună,mulţimea tace.

Vocea...... Moise: „Până* când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu** va 

crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui?
de aceea îl voi lovi cu ciumă şi-l voi nimici, dar pe tine* te voi face un neam mai 

mare şi mai puternic decât el.”

Moise:,,Doamne, „Egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei, din mijlocul cărora ai scos pe poporul 

acesta prin puterea Ta.
Şi vor spune locuitorilor ţării aceleia. Ei ştiau* că Tu, Domnul, eşti în 

mijlocul poporului acestuia; că Te arătai în chip văzut, Tu, Domnul; că 

norul** Tău stă peste el; că Tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor şi 

noaptea într-un stâlp de foc.



dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se 

de Tine vor zice:

‘Domnul n-avea* putere să ducă pe poporul acesta în ţara pe care jurase că i-o va da, 

de aceea l-a omorât în pustie
Iartă* dar fărădelegea poporului acestuia**, după mărimea îndurării Tale, cum ai iertat 

poporului acestuia din Egipt până aici.”

Domnul -.......: „Iert, cum ai* cerut

Dar cât este de adevărat că Eu sunt viu şi că slava Domnului va umple tot* pământul;
atât este de adevărat că toţi* cei ce au văzut cu ochii lor slava Mea şi minunile pe care le-am 

făcut în Egipt şi în pustie, şi totuşi M-au ispitit de zece** ori acum şi n-au ascultat glasul Meu,

toţi aceia* nu vor vedea ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da, şi anume toţi cei ce M-au 

nesocotit n-o vor vedea.

Iar pentru că robul Meu Caleb* a fost însufleţit de un alt duh şi a urmat în** totul calea Mea, îl voi 

face să intre în ţara în care s-a dus şi urmaşii lui o vor stăpâni.

Spune-le: ‘Pe* viaţa Mea’, zice Domnul, ‘că vă voi face întocmai** cum aţi vorbit în auzul 

urechilor Mei
Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toţi*, a căror numărătoare s-a făcut 

numărându-vă de la vârsta de douăzeci de ani în sus şi care aţi cârtit împotriva Mea,

nu veţi intra în ţara pe care jurasem că vă voi da-o s-o locuiţi, afară* de Caleb, fiul lui Iefune, şi 

Iosua, fiul lui Nun.

Pe* copilaşii voştri însă, despre care aţi zis că vor fi de jaf, îi voi face să intre în ea, ca să 

cunoască ţara pe care aţi** nesocotit-o voi.



Vocea ...iar cât despre voi, trupurile* voastre moarte vor cădea în pustie.

Şi copiii voştri vor rătăci* patruzeci** de ani în pustie şi vor ispăşi† astfel 

păcatele voastre, până ce toate trupurile voastre moarte vor cădea în pustie.

După cum* în patruzeci de zile** aţi iscodit ţara, tot aşa, patruzeci de ani veţi purta 

pedeapsa fărădelegilor voastre, adică un an de fiecare zi, şi veţi şti atunci ce 

înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la voi.

Om 1.......Moise,roagă-te pentru noi
Om 2....am greşit,ne luăm săbiile şi intrăm
Om 3.....înainte ,vom cuceri cetatea...
Moise ...opriţi-vă,ve-ţi muri ,pentru că Domnul nu mai e cu voi,voi aţi ales. L-ati mâniat 
uitând tot ceea ce a făcut pentru voi,cum a luptat pentru voi. Nu aţi crezut cuvintele Lui.nu 
adăugaţi încă o nesupunere
Om 1....noi vom lupta...
Moise...............ve-ţi muri

Ioan.... Şi au murit. Au întrat în Canaan :Iosua şi Caleb. Acum te întreb eu,s-a meritat să fii 
diferit de toţii? Să asculţi de Dumnezeu ,nu de oamenii ce nu Îl iubesc?
Andrei.... Eşti un bătrân înţelept.
Ioan....sunt un om care a ales să asculte de Dumnezeu oriunde şi în orice timp,pentru că doar 
aşa voi intra în Noul Canaan. Dar tu? De cine asculţi? (se întoarce spre ceilalţi copii  din sală)  
De alegerea ta depinde intrarea în Ţara de Sus. 

Tablou III

Se repetă sunetul de la început,care face trecerea între trecut şi prezent


