NOE CONSTRUIEŞTE O CORABIE- sceneta
Pe scena intra mai multi copii imbracati simplu ca iudeii din vechime, sau in soldati. Se lupta intre
ei cu sabii si scuturi, unul fura ceva de la o batrana, unul impinge un cersetor cu rautate.
POVESTITORUL:
Răutatea oamenilor
Mare-ajunse pe pământ,
`Naintând devastator
Spre al ei deznodământ!
Intra Noe si nu se amesteca cu ceilalti, sta deoparte, ingenuncheaza si se roaga.
Noe, însă, fără pată
ÎL slujea pe Dumnezeu
Şi-n credinţa sa curată,
Asculta de glasul Său!
Domnul îi descoperă
Planul Său, ca prin potop
Nimicire sigură
Să cuprindă-ntregul glob.
De aceea, o corabie
El să-nceapă-a construi,
Oferind ocazie,
Tuturor, de vor voi,
Să-şi salveze viaţa lor!
Dar pe oameni, necredinţa
Ii face batjocoritori!
Vor atrage consecinţa?!
Noe iese si intra cu doi baieti ai lui cu scanduri si unelte. Incep sa bocane mimand ca construiesc.
Apoi ridica o corabie de jos facuta din carton, care are la mijloc o usa pe care o deschid.
Om neprihănit şi vrednic,
Noe predică puternic,
Construind o arcă-n care
Dumnezeu dorea salvare
Pentru toţi, ce vor alege
Să asculte de-a Sa Lege.
Arca-i gata. De pe punte
Noe cheamă. Cin` răspunde?!
Oamenii rad de Noe, isi bat joc. Incep sa vina copii imbracati doi cate doi in acelasi animal.

Nimeni!!! Gloata consternată
Urmăreşte o paradă:
Animalele, pe rând,
Dinspre munte coborând,
Sau venind de prin câmpii,
Ca şi păsăr`le zglobii,
Înspre arcă se îndreaptă,
Ca armata-ncolonată
Şi trec bordul, fiecare:
Lei, maimuţe, căprioare,
Elefanţi, pantere, jderi,
Struţi, cămile, rinoceri,
(se pot aduce și animale şi păsări din pluş)
Urşii panda şi ponei,
Zebre, canguri, porumbei,
Papagali şi pelicani,
Vulturi, koala şi fazani...
Îşi ocupă locu-n arcă!
Noe încă-o dată-ncearcă
Să invite rugător:
NOE CATRE MULTIME:
„ Este ceas hotărâtor!
Uşa încă e deschisă!
Izbăvirea e promisă
Tuturor, spre-a fi salvaţi.
Hai, vă rog, veniţi, intraţi!”
POVESTITORUL:
Cu râs de batjocură
Ei răspund!... Dar singură
Uşa arcăi se închide.
Disperarea îi cuprinde,
Domnu-nchide uşa arcăi.
Şapte zile pe uscat
Auresc credinţa celor
Opt, ce pururi s-au rugat.
Noe si familia sa, opt persoane se urca in arca
După cele şapte zile
Ploaia în torente cade
Şi îngroapă necredinţă,

Râs, concepţii eronate.
Se aud tunete si rafale de ploaie. Oamenii de afara tipa ingroziti apoi ies alergand in toate partile.
Patruzeci de zile-ntruna
Ploile nu s-au oprit.
Vârfurile munţilor
Apa le-a acoperit.
Bastionul plutitor
Universul îl uimeşte.
Domnul li-e Ocrotitor
Şi cu îngeri i-nsoţeşte.
Doi copii imbracati in ingeri vin zburand si ocrotind corabia. Cineva misca din spate corabia ca si
cum s-ar clatina usor si sunt adaugate valuri din carton in fata.
Când potopul s-a oprit
Şi-apele-au scăzut treptat,
Prora navei s-a înfipt
Chiar în munţii Ararat.
Corabia se zguduie si se opreste. Ingerii ies. Un corb si un porumbel de hartie sunt legate cu fir subtire
de sus si sunt aruncate de Noe. Un instructor dupa cortina le prinde si le arunca inapoi la Noe.
Noe-n grabă, unui corb
Ca să zboare loc îi face.
Negăsind nici un ostrov,
El la arcă se întoarce.
După şapte zile iarăşi
El trimite-un porumbel.
Nici un colţ de loc uscat
El nu a găsit defel.
Şapte zile stă pe loc.
Apoi zboară spre senin.
Ştiţi ce a adus în cioc?
Frunză verde de măslin.
Porumbelul este aruncat iarasi si este aruncat inapoi cu o crenguta verde in cioc.
Pentru-a treia oară, Noe
Porumbelul l-a trimis
Şi pămîntul fiind uscat,
A zburat spre necuprins.
Arunca iarasi porumbelul. Noe se tot uita in zare dupa el. Apoi deschide usa corabiei si coboara el
si animalele pe rand.

Noe şi familia sa
Din corabie-au ieşit.
Un altar au ridicat
Şi pe Domnu-au preamărit.
Noe si familia pun niste pietre una peste alta si ingenuncheaza in jurul lor rugandu-se. In spate se
ridica un curcubeu mare de carton.
După ploaie se arată
Sus, pe cer, un curcubeu,
Ca un semn, că lumea toată
Nu va mai fi înnecată
Sigur, prin potop, vreodatăA spus Bunul Dumnezeu !
Final- catre sala:
Dumnezeu şi azi trimite,
Pentru-ntreaga omenire,
Servii Lui, să ne invite
La urgentă pregătire .
Căci, nu vrea ca tu şi eu
Să fim pradă morţii reci,
Ci să-L ascultăm mereu,
Să trăim cu EL, în veci!
Dacă azi, prin foc sau ape
Fi-vei încercat la fel,
Domnul poate să te scape.
Tu încrede-te în El!
Sus, pe cerul vieţii tale
Curcubeul e simbol
Al făgăduinţei Sale,
Că, din sferele astrale,
Peste anii vieţii tale
Va veghea ocrotitor!
Chiar când vine vreo furtună,
Nu uita de curcubeu!
Tu, curajul ţi-l adună!
Dragostea să nu-ţi apună,
Căci te-aşteaptă o cunună,
Cum promis-a Dumnezeu!
Se poate incheia cu toti copiii din sceneta intrand in scena si cantand cantecul Domnul lui Noe...
Adaptare scenica a RoMedia Crestin dupa versuri de Magdalena Toma

