Ce ar face Isus?
Scenă – două scaune separate de o masă mică cu o telecomandă TV pe ea.
Amy – (Intră cu un bol de popcorn, se aşează şi urmăreşte un TV imaginar peste capetele audienţei,
în spatele sălii pentru câteva momente) – L-am mai văzut pe acesta. (ridică telecomanda, schimbă
canalul.)
Liz – (intră cu un bol de îngheţată) – hei, mă uitam la programul acela! (se aşează.)
Amy – Era o reluare.
Liz – Ei bine, şi ce dacă. (se întinde după telecomandă) Dă-mi-o!
Amy – (ţine la distanţă telecomanda) Constituţia îmi garantează dreptul la proprietate.
Mama – (intră din partea opusă, îmbrăcată cu haină, cu poşetă în mână) Voi două chiar nu vă puteţi
înţelege?
Liz – Mamă, eram chiar în mijlocul unui program şi ea a schimbat canalul.
Amy – Era o reluare.
Tata – (vine şi el, îmbrăcat cu haină) Stingeţi televizorul. Trebuie să vorbim.
Amy – Mă uitam la ceva.
Mama – Stinge-l. trebuie să stăm de vorbă.
Amy – (ridică telecomanda şi apasă pe buton) Ei bine, fie. Însă nu ştiu ce poate fi mai important
decât să te uiţi la reluări cu „Bay Watch”.
Liz – Care e problema? Este oare vorba de bunica?
Amy- Mda, bunica, nu-i aşa? Adică, nu cumva …
Tata – Oh, bunica îşi revine destul de bine. Însă doctorul a spus că ea nu va fi niciodată în stare să îşi
mai poarte singură de grijă.
Liz – Deci, ce vreţi să faceţi?
Amy- O veţi pune într-un azil de bătrâni?
(Mama şi tata schimbă priviri.)
Tata – Nu ne putem permite un azil.
Mama – Însă, chiar dacă ne-am permite un azil, ne gândim că bunicii i-ar merge mai bine dacă ar
petrece cu familia ultimii ani de viaţă.
Amy – Adică vrei să spui că se va muta aici cu noi?
Liz – Oh, nu veţi face aşa ceva…
Amy – Nicidecum! Cu siguranţă că nu o veţi muta în camera voastră!
Liz – Aceasta înseamnă că una dintre noi îşi va pierde camera.
Amy – Nicidecum!
Liz – Şi foarte probabil că va fi vorba de dormitorul meu, pentru că al meu este chiar lângă toaletă.
Amy – Aceasta înseamnă că Miss Piggy (arată înspre Liz) va murdări de acum înainte camera mea.
Nu, nu e posibil!
Tata – Fetelor, avem aici o ocazie reală.
Liz – Da, avem ocazia să ne pierdem intimitatea.
Amy – Cu nici un chip nu voi împărţi camera cu sora mea.
Mama - (către tata) Spune-le despre studiul nostru biblic de familie.
Liz – Ce studiu biblic?
Amy – Studiul biblic de familie nu este decât mâine seară. Ce are asta de a face cu împărtăşirea unei
camere?
Tata – În seara aceasta, în drum spre spital, eu şi mama am discutat ce anume vom vorbi mâine la
studiul biblic de familie. Se pare că amândoi ne-am gândit la acelaşi lucru în acelaşi timp.
Liz – La ce v-aţi gândit?
Amy – Eu ştiu – 3 Intruziuni 19:12 - „Împarte camera ta cu altcineva.”
Mama – Înainte chiar să ştim de la doctori despre diagnosticul bunicii, am decis amândoi să începem
o serie de devoţiuni despre „Ce ar face Isus?”

Liz – Oh, da. Îmi amintesc acum. Isus a spus „vindecaţi bolnavii, scoateţi demonii şi împărtăşiţi-vă
camera.”
Tata – Nu a spus aceasta. Însă a spus să ne îngrijim de văduve şi de orfani.
Amy – Bunica nu trebuie să stea cu noi, ştii. Ea are alţi doi copii care ar putea să aibă grijă de ea.
Liz – Da, cum stau lucrurile cu mătuşa Kate şi cu unchiul Dave?
Tata – Ei nu sunt credincioşi.
Liz – Da, chiar?
Tata – Aşa că, este exact ca şi în situaţia în care era Isus pe cruce, când mai avea puţin până să
moară.
Mama – În momentul în care Isus a murit, El a avut cinci sau şase fraţi şi surori care puteau să se
îngrijească de mama Lui.
Tata – Însă, la fel ca şi în cazul familiei mele, este probabil că nici una din rudele lui Isus nu erau
credincioase. Aşa că aceasta este o bună oportunitate pentru a pune întrebarea:
(Mama şi tata) Ce ar face Isus?
Amy şi Liz (îşi încrucişează la unison braţele) Ei bine, ascult.
Tata – Încercaţi să vă puneţi pe voi înşivă în această postură. Isus fusese bătut aşa de rău încât spatele
Său arăta ca o carne vie, fusese pironit pe o cruce pe care se sufoca de moarte. Însă, chiar şi în
mijlocul acestei dureri cumplite, a lăsat El viitorul mamei Sale în mâna unor necredincioşi? Ei bine?
Liz - (oftând) Nu, i-a cerut apostolului Ioan să se îngrijească de ea.
Mama – Putem noi să facem mai puţin?
Amy - (oftând) Mă faci să mă simt ca şi cum aş fi o persoană răsfăţată.
Liz - (oftând) Suntem nişte răsfăţate. (Se ridică, îl ia de mână pe tata şi îl trage înspre ieşire) Haide
tată.
Tata – Unde mergem?
Liz – Mergem să o sunăm pe bunica.
Amy – (o prinde pe mama de mână şi o urmează pe Liz) Da, hai să îi spunem că vrem să stea la noi.
Liz – Avem un dormitor perfect pentru ea, chiar lângă baie.
Amy – Asta ar face Isus.
(ies toţi)
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