Sceneta
CADEREA IN PACAT
Personajele: Adam, Eva, Sarpele, Vocea lui Dumnezeu – pot fi coordonatorii taberei
personajele sau tineri, copii mai mari cu care se face repetitie in prealabil
Adam si Eva sunt imbracati in haine albe, roz sau crem mai stramte pe ei
Sarpele – poate fi imbracat in verde sau negru si cu masca de sarpe din anexa 1
Vocea Domnului: este bine sa fie inregistrata inainte sau cineva ascuns vorbeste la
microfon
Decor- daca se poate sa fie facuta afara sub un copac cu fructe, cu ceva tufisuri in jur,
daca nu, se deseneaza copacul interzis cu fructe agatate pe el si tufisuri. Mai trebuie
frunze mari.
Cineva le spune copiilor la inceput:
V-au pus vreodata parintii vostri sau profesorii de la scoala vreo interdictie, ceva ce nu trebuia sa
faceti? Dati exemple. (copiii sunt lasati sa spuna exemple) Ati reusit intotdeauna sa le respectati?
Asa cum ati auzit ieri, Dumenzeu crease o lume perfecta si primii oameni nu stiau ce este pacatul.
Ei aveau o singura interdictie. Dar hai sa vedem daca au reusit sa o respecte.
Eva: (isi face unghiile intr-o parte)
Adam! Adam! N-ai terminat o data cu inventarea de nume la fiintele alea? Ce plictisitor.... sa stai
sa iei toate animalele la rand si sa te tot gandesti cum sa le strigi... offf. Hai ca trebuie sa mancam
si pomul ala e prea inalt, nu ajung la fructe..
Sarpele: ssss! Esti plictisssita? Adam essste ocupat?
Eva: pai da, nu mai termina o data patrupedele alea de denumit. Si toata ziua sta de vorba cu
Dumnezeu, comunica asa de putin cu mine... Dar tu cine esti? Nu te-am mai vazut pe aici. Semeni
cu un animalut numit de Adam sarpe.
Sarpele: assssa este. (privind spre Adam) Nici macar nu a auzit ssssotul tau ca iti este foame. Dar
uite colo un copac incarcat cu fructe pana pe poale. Ai putea ajunge usor la ele.
Eva: a, ala, nu putem sa luam din el. Este interzis.
Sarpele: ce insssseamna interzisss?
Eva: dar ce, esti greu de cap? Adica nu-i voie, nu trebuie sa luam fructe de acolo. Din orice copac
dar numai de acolo nu. Asa a zis Dumnezeu. Ca murim daca luam din el.
Sarpele: Dumnezeu a zis El, oare, ssssă nu mâncaţi roade din orice pom din rai? Cum ssssa fie
assssta? Nu doar pentru voi oamenii a creat El toate ca sssssa le stapaniti si sssssa le mancati?
Eva: pai da, dar nu stiu de ce a pus regula asta. E stupida, nu o inteleg, pentru mine ar fi simplu sa
intind mana sa iau un fruct de acolo. Arata bine, ispititor.
Sarpele: si sssunt sssi bune la gusssst.
Eva: dar de unde stii tu? Serpii nu mananca fructe. Si Adam asta nu mai vine o data.
Sarpele: ssstii ce cred eu? Ca de fapt nu, nu veţi muri! Dar Dumnezeu şssstie că în ziua în care
veţi mânca din el vi sssse vor deschide ochii şssi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şssssi răul.

Eva: Binele si raul? Ce o fi astea? N-am auzit niciodata. Si cum adica, noi am putea sa fim ca
Dumnezeu? Adica o sa locuim sus acolo in ceruri si n-o sa ne mai fie foame sau sete, fara sa mai
stea Adam sa dea nume caraghioase animalelor?
Sarpele: Ssse prea poate. Iti da sssstiinta, nu cred ca vreti sssa ramaneti toata viata voassstra assa
nessstiutori. De exemplu ce, ati vazut voi vreodata pe cineva murind?
Eva: sa stii ca ai dreptate. Nimeni nu a murit pana acum din gradina noastra.Cum de nu m-am
gandit la asta pana acum. Se vede ca am si inceput sa ma fac desteapta de cand ma gandesc la
pomul asta. E ceva cu el. Cred ca o sa incerc un fruct. Cred ca Dumenzeu e ocupat sa stea la
taclale cu Adam asa ca n-o sa ma vada.
(Merge si ia fructul si musca din el in timp ce sarpele sare in sus de bucurie pe la spatele ei si apoi
iese tiptil)
Eva: ce bun este! Ce gustos! Uite ca vine si Adam si sigur o sa-i placa si lui. Nu as vrea sa am un
sot prost. Adam, uite incearca si tu fructul asta.
Adam (muscand si el, vorbind cu gura plina): E foarte bun. Dar de unde il ai, nevasta. Seamana cu
cele din copacul interzis.
Eva: chiar de acolo l-am luat. M-a sfatuit sarpele. Acum o sa fim intocmai ca Dumnezeu.
Adam (se inneaca): ce vorbesti tu? Nu vad nici un sarpe vorbitor pe aici. Trebuia sa-L ascultam pe
Domnul. E drept ca este placut la vedere si gustos dar.... (musca din nou) Si... nu stiu cat de destept
m-a facut dar am inceput sa vad..... sa vad... (face ochii mari, arata spre Eva si se da cu spatele)
Eva: Adame, nu esti singurul care vezi ca nu avem haine. Eram prea prosti ca sa realizam asta
inainte. Dar nu te teme, o sa ne acoperim noi cu ceva. Abia astept sa-mi fac niste rochii din frunze.
Vocea Domnului: Adame, unde sunteti?
Adam (se ascunde dupa un tufis)- aoleu, e Domnul. O sa ne vada ca suntem goi... ce rusine. Vin-o
repede sa ne ascundem.
Vocea Domnului: Adame, unde esti?
Eva: nu iesi, lasa-l ca nu ne vede aici.
Adam: ce crezi tu? Se vede ca nu te-a facut fructul desteapta indeajuns. El ne vede indiferent unde
suntem in gradina. (Iese acoperindu-se cu frunze mari de brusture. Eva ramane ascunsa. Vorbeste
balbait) D-Doamne, eu si cu Eva a-am auzit glasul Tău în rai şi .... si m-am temut, căci sunt gol, şi
m-am ascuns.
Vocea Domnului: Cine ti-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ţi-am
poruncit să nu mănânci?"
Eva (scotand capul din tufis): nu recunoaste nimic! Nu-i spune, poate ca nu ne-a vazut.
Adam: Pai sa vezi, Doamne, caaaa.... Femeia care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din
pom şi am mâncat. Eva e de vina, Doamne!

Vocea Domnului: este adevarat Eva? Pentru ce ai făcut aceasta si nu mi-ai ascultat porunca?
Eva( iese si ea acoperindu-se in fata cu frunze): De fapt, Doamne nu eu sunt de vina. Şarpele acela
m-a amăgit şi eu am mâncat. A zis ca o sa fim destepti si egali cu Tine....
Vocea Domnului: Vai voua! Tie, femeie, iti voi înmulţi mereu necazurile tale, mai ales în vremea
sarcinii tale; în dureri vei naşte copii; atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni. Iar tu,
Adame, pentru că ai ascultat vorba femeii tale şi ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit: "Să
nu mănânci", blestemat va fi pământul pentru tine! Cu munca grea să te hrăneşti din el în toate
zilele vieţii tale! Spini şi pălămidă îţi va rodi el şi te vei hrăni cu iarba câmpului! În sudoarea feţei
tale îţi vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care eşti luat; căci pământ eşti şi
în pământ te vei întoarce. Acum iesiti din gradina Edenului, nu mai puteti sa stati aici ca sa nu
cumva sa mancati si din Pomul Vietii. Pedeapsa pacatului este moartea! Nu veti mai fi nemuritori.
Adam si Eva ies tipand: Aoleu! Nu ne scoate! Ce am facut? Lasa-ne in gradina!
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