
OITA PIERDUTA

POVESTITORUL:A fost odata un pastor ( intra un pastor cu un bat si mai multi copii imbracati in alb).El avea o suta de oi .Nu era un
simplu pastor ci un Fiu de Imparat trimis de Tatal Sau sa le pastoreasca pana la Imparatia Lui. El iubea mult oitele Lui, era
bun cu toate si le ingrijea ca pe copii Sai. Cand le era foame le hranea, le vindeca atunci cand erau bolnave, le apara de
hoti si fiare salbatice si le invata numai lucruri bune.

PASTORUL: (cheama oile in jurul Lui si le vorbeste). Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul Tau cu toata inima ta cu tot sufletul tau,cu tot
cugetul tau si cu toata puterea ta si pe aproapele tau ca pe tine insuti.

OITELE: Da, asa o sa facem.

POVESTITORUL:Daca vedea oitele triste sau ingijorate le alina spunandu-le:

PASTORUL: Sa nu cautati ce veti manca sau ce veti bea si sa nu va framantati mintea. Caci toate aceste lucruri neamurile lumii le cauta.
Tatal vostru stie ca aveti trebuinta de ele. Cautati mai intai Imparatia Lui Dumnezeu si toate aceste lucruri vi se vor da pe
deasupra. Nu te teme turma mica, pentru ca Tatal vostru va va da cu placere Imparatia.  

OITELE: Da, asa o sa facem.

POVESTITORUL: El le invata pe toate sa fie bune, corecte si sa se fereasca de pacate. De multe ori ii chema la El pe mielutii cei mici si
le spunea tuturor:

PASTORUL:Lasati copilasii sa vina la mine si nu-i opriti, caci Imparatia Lui Dumnezeu este a unora dintre ei. Adevarat va spun ca cine
nu va primi Imparartia Lui Dumnezeu ca un copilas, cu nici un chip nu va intra in ea.

POVESTITORUL:El nu era ca altii care se dadeau drept pastori dar erau hoti si talhari veniti sa fure, sa junghie si sa prapadeasca.

PASTORUL:Eu sunt Pastorul Cel Bun. Dar cel platit, care nu este Pastor, si ale carui oi nu sunt ale lui, cand vede lupul venind, lasa oile
si fuge si lupul le rapeste si le imprastie.Cel platit fuge pentru ca este platit si nu-I pasa de oi.Eu imi cunosc oile mele si



ele ma cunosc pe mine, asa cum ma cunoaste pe Mine Tatal si cum cunosc Eu pe Tatal. Cine are poruncile Mele si le
pazeste, acela Ma iubeste; si cine Ma iubeste va fi iubit de Tatal meu.

OITELE: Da, asa o sa facem.

POVESTITORUL:Dar era printre ele o oita mai neastamparata, care avea mereu ceva de comentat impotriva pastorului.

OITA:            Auzi:porunci! Cine are nevoie de porunci, de reguli, de dragoste? Cica sa nu furi, sa asculti parintii, sa mergi la Biserica, sa
crezi si sa te rogi unui Tata pe care nimeni nu L-a vazut. Dar ce, sunt baba? Sa asculte bunica. Nu mai vreau porunci. Eu
cand ma mai distrez? Nu vreau sa ascult!

POVESTITORUL:Prin apropiere erau niste lupi rai care au auzit oita si s-au bucurat:

(intra 2 persoane imbracate in negru)

LUPUL1: Oita asta este ca si a noastra. Hai sa o ducem departe de turma si de Bunul Pastor si s-o mancam.

LUPUL2: Da, haide!

LUPUL1: (apropiindu-se de oita) Hei domnisoara oita! Ce blanita frumoasa aveti! Si ce voce subtire! Pastorul tau nu stie sa te pretuiasca
de ajuns. Nu-i asa ca te-ai plictisit de cicaleala lui? Hai cu noi sa te distrezi. Vei avea o viata minunata! Fara reguli sau
porunci. Totul va fi liber!

POVESTITORUL:Oitei  i-a  placut  mult  cum a  sunat  aceasta  invitatie.  (spre  sala)  Asa cum nici  tie  nu-ti  place  sa  asculti  sfaturile
parintilor, ale profesorilor ale lui Dumnezeu. Vrei sa faci ce vrei, cum vrei si fara restrictii sau pedepse. Asa gandea si oita
noastra sa plece de langa turma sa cu cei doi necunoscuti.

OITA: Sunt libera! (iese cu lupii de pe scena).

POVESTITORUL:Lupii au luat-o cu ei bucurosi si au dus-o departe. Au invatat-o sa minta, sa fure, sa fie neascultatoare, rea, batausa. I-
au dat tigari, alcool, droguri. Au dus-o in discoteci si in toate locurile interzise pana atunci. Oita noastra se distra dar nici
nu a observat ca devenise prizoniera celor rai. Nu mai era libera.



(apare oita cu o peruca, o sticla, o tigara in mana. Are o franghie sau lant in jurul gatului si lupii o duc pa la spate; merge clatinandu-
se, e vesela, trage din sticla).

LUPII: Acum e a noastra! Putem sa o ducem la Tatal nostru si sa o ucidem!

POVESTITORUL: Dar Pastorul si-a numarat oile si a observat ca una lipseste. Indurerat, le-a bagat pe toate in staul, si s-a dus s-o caute
pe cea pierduta. Caci El venise sa caute si sa mantuiasca ce era pierdut. Nu voia sa mearga la Tatal Sau fara sa aibe toate
oile. (pastorul mimeaza toate aceste actiuni, apoi pleaca sa o caute printre copii intreband   : n-ati vazut oita mea?)  El a
mers mult, a intrebat peste tot si intr-un tarziu a gasit-o. Speriati lupii au luat-o la fuga din calea lui lasand oita.(lupii fug,
oita  baga sticla si tigarile in san.Pastorul o ia si o duce inapoi la oi).El a luat-o si a dus-o inapoi la oile lui. Se bucura de
ea mai mult decat de toate celelalte 99 care nu fusesera pierdu-te. Si toate oitele s-au bucurat impreuna cu El.(melodie
Bunul Pastor).

XXX

POVESTITORUL:Dar mai tarziu, cand Pastorul nu era prin preajma, oita cea nazdravana si-a aminti despre viata ei fara reguli sau
porunci si i-a fost dor de ea. A inceput sa le povesteasca prietenelor despre distractiile sale si le-a impartit si lor din sticla
si tigarile ei. Pacatul nu disparuse din viata si mintea sa si acum se intindea ca o boala de la o oita la alta. 

(Oitele trag din sticla din tigari, pun muzica si danseaza. Apar mai multi lupi in scena).

LUPUL1: Acum sunt toate ale noastre! Pastorul nu le mai poate salva! Hai sa le dam acum pedeapsa pentru pacat! Merita sa mearga in
iad! Sa moara! 

TOTI LUPII (inconjurind oile). Sa moara! Da, sa moara!

(oitele tipa inspaimantate si se ghemuiesc la pamant. Se opreste muzica).

POVESTITORUL: Asa le-a gasit Pastorul.  (intra Pastorul si le priveste trist). Erau cazute in pacat. Robite, pierdute nimic nu le mai
putea salva. Pacatele lor erau asa multe iar lupii negri erau atat de multi! El stia ca  pedeapsa pacatului este moartea si ca
oitele trebuiau sa plateasca pentru neascultarea lor. Trist, El s-a asezat in genunchi si s-a rugat Tatalui Sau din ceruri.



PASTORUL:Tata! Daca este cu putinta, departeaza de la Mine paharul acesta. Dar totusi nu cum voiesc Eu ci cum voiesti Tu. 

POVESTITORUL: Rugandu-se Tatalui,  Pastorul  a  inteles  ca trebuia sa plateasca  El  pentru pacatele  oilor sale.  Ca trebuia sa ia El
pedeapsa lor. Doar asa le mai putea salva.

PASTORUL:(Catre lupi) Pastorul cel bun isi da viata pentru oi; si Eu imi dau viata pentru oile mele.

(Se preda el , lupii lasa oile si-L inconjoara.)

POVESTITORUL:Lupii l-au luat pe El bucurosi. Aveau o prada nevinovata si s-au grabit sa-L judece, sa-L bata, sa-L batjocoreasca .
(lupii mimeaza spusele povestitorului, ii dau jos haina de pastor aruncan batul si-l leaga de o cruce de lemn). La sfarsit
L-au pus pe o cruce si L-au omorat. Asta fara ca El sa aiba vreo vina. Era pedepsit pentru pacatele turmei Lui si pentru
pacatele noastre. Abia atunci au inteles oitele ce rau facusera. Ele s-au intors la Pastorul lor, au ingenunchiat si le-a parut
rau de pacatul lor. El a inviat a treia zi din morti, invingand intunericul; si a mers apoi la Tatal. Acolo pregateste staule
minunate pentru toate oitele si mielusii care se duc la El si se caiesc de pacat.

(Pastorul se pogoara triumfator de pe cruce strange oitele in jurul Lui isi reia batul si haina de Pastor si iese cu ele).

XXX

POVESTITORUL: Aceasta a fost povestea Pastorului Cel Bun si a oitelor sale. Acum vom avea un concurs sa vedem daca ati inteles
povestea. Cine stie raspunsul ridica mana.

1. Cine este de fapt Pastorul Cel Bun?
2. Cine este Tatal Pastorului?
3. Cine sunt lupii cei rai care ne duc la pacat?
4. Ce a facut Isus sa salveze oile? 
5. Cine sunt Oitele pierdute?
6. Cum aratam noi Lui Isus ca Il iubim?



7. Pe ce afost rastignit Isus?
8. Cand a inviat Isus?
9. Unde este acum Isus Pastorul nostru Cel Bun?
10. Cum putem noi sa fim salvati din pacatul nostru?

Da, noi toti suntem pacatosi (cand nu ascultam parintii, cand furam, cand lenevim, cand batem sau poreclim un coleg.etc.) Dar jertfa Lui
Isus ne scapa de pacate si de pedeapsa. Trebuie sa ne lasam de tot ce este rau si sa venim la El; si sa-L primim in viata si in inimile
noastre micute caci numai El ne poate salva. Daca nu ati facut-o pana acum , puteti sa repetati dupa mine aceasta rugaciune:

Doamne Isuse, stiu ca Tu esti Pastorul meu Bun si ca te-ai rastignit si pentru pacatele mele. Iti
multumesc ca nu m-ai lasat in stapanirea celor rai. Imi pare rau de tot ce am facut rau. Imi deschid acum

inima si te rog sa intri si in viata mea. Fii Pastotul meu bun, Isuse. Condu-ma la viata vesnica si la Imparatia
Tatalui nostru din ceruri. AMIN

  






