Sceneta Tatal Noastru
Personaje
 Persoana (vazuta)
 Dumnezeu (nevazuta, se aude doar vocea)
Decor
 personajul nostru sta la o masa cu o biblie deschisa in fata, citind. Apoi o inchide, inchide ochii
si incepe sa se roage
Persoana: Tatal nostru care...
Dumnezeu: Da.
Persoana: Nu ma intrerupe! Ma rog.
Dumnezeu: Dar M-ai chemat...
Persoana(uitandu-se in jur sa vada de unde vine vocea): Te-am chemat? Nu te-am chemat. Ma
rugam rugaciunea Tatal Nostru ...
Dumnezeu: Iata, ai facut-o din nou!
Persoana:Am facut ce?
Dumnezeu: M-ai chemat. Ai zis “Tatal nostru care esti in ceruri.” Iata, aici sunt! La ce altceva te
gandesti?
Persoana: Pai nu ma gandeam la ceva anume.... Dar , stii, doar imi spuneam rugaciunile de fiecare zi.
Ma ajuta sa ma simt bine, ca atunci cand iti faci datoria.
Dumnezeu: Bine. Continua.
Persoana: Sfinteasca-se numele Tau...
Dumnezeu: Opreste-te! Ce intelegi prin asta?
Persoana: Prin ce?
Dumnezeu: Prin “Sfinteasca-se numele Tau... “
Persoana: Inseamna... Inseamna... Buna intrebare... Cum as putea sa stiu ce inseamna? E doar o parte a
rugaciunii . (pauza scurta) Dar daca tot veni vorba, ce inseamna cuvintele astea?
Dumnezeu: Inseamna ca numele Meu sa fie onorat, vazut ca sfant, minunat
Persoana: O, acum inteleg. Nu m-am gandit niciodata pana acum ce inseamna acest “sfinteasca-se...”
Vie ]mparatia Ta, faca-se voia Ta, precum in cer asa si pe pamant
Dumnezeu: Adica chiar vrei sa fie asa?
Persoana: Desigur, de ce nu?
Dumnezeu: Si ce ai sa faci tu ca acest lucru sa se implineasca?
Persoana: Sa fac? Probabil nimic. Cred ca mai degraba Tu ar trebui sa ai controlul lucrurilor aici jos,
asa cum il ai acolo in ceruri.
Dumnezeu: Am Eu control asupra ta?
Persoana: Pai... ma duc la biserica...
Dumnezeu: Nu asta te-am intrebat. Ce spui despre caracterul tau? Stii ca ai ceva probleme cu asta...
Persoana: Nu ma bate la cap! Sunt doar la fel de bun ca toti ipocritii de pe aici de la biserica.
Dumnezeu: Scuza-ma dar am crezut ca te rogi ca voia Mea sa se faca. Daca as face asta, as incepe cu
cei care se roaga pentru acest lucru. Ca tine de exemplu.
Persoana: OK. Recunosc ca am facut ceva prostii. Si pentru ca tot ai adus vorba, imi amintesc chiar
mai multe dintre ele....
Dumnezeu: Deci as putea sa fac voia Mea in tine?

Persoana: Nu m-am mai gandit la asta pana acum dar as vrea cu adevarat sa stiu cum sa scap de
proastele mele obiceiuri si slabiciuni. Chiar vreau sa aflu cum as putea sa fiu liber.
Dumnezeu: Bine. Acum chiar intelegi ceva. O sa lucram impreuna, tu si cu Mine. Asa putem avea
cateva victorii reale. Sunt mandru de tine!
Persoana: Uite, Doamne, trebuie sa inchei aici. Rugaciunea asta tine mult mai mult decat de obicei!
Painea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi...
Dumnezeu: Trebuie sa renunti la paine, arati cam gras pentru varsta ta...
Persoana: Hei! Ia stai putin! Ce-i asta? Eu imi fac datoria mea crestina si Tu vii sa-mi amintesti de
toate greselile mele?
Dumnezeu: A te ruga este ceva periculos, stii? Ai putea sa sfarsesti prin a te schimba. Asta tot incerc sa
te fac sa intelegi. M-ai chemat, sunt aici. E prea tarziu sa te opresti. Continua rugaciunea. Sunt chiar
interesat de urmatoarea parte. (scurta pauza) Hai, da-i drumul!
Persoana: M-m-mi-e cam frica...
Dumnezeu: Frica de ce?
Persoana: Stiu ce mi-ai spune la partea aia!
Dumnezeu: Incearca-ma si ai sa vezi...
Persoana: Si ne iarta noua greselile noastre precum si noi iertam gresitilor nostri.
Dumnezeu: Ce zici de Marian Chelariu, colegul tau?
Persoana: Vezi! Stiam ca ai sa aduci asta la iveala! De ce, Doamne, spune minciunile alea despre mine
si m-a inselat si cu bani. Jur ca n-o sa mai vorbesc cu el niciodata!
Dumnezeu: Dar rugaciunea ta? Ce zici despre ea?
Persoana: Pai pana acum n-am inteles-o.
Dumnezeu: Bine macar ca recunosti. Nu-i asa ca nici macar nu-i usor sa porti atata manie cu tine?
Persoana: Nu, dar o sa ma simt mai bine dupa ce ma razbun. Am eu un plan bun cu el....
Dumnezeu: N-o sa te simti mai bine ci mai rau! Si gandeste-te cat de nefericit te simti acum. Dar Eu
pot sa schimb asta.
Persoana: Adevarat? Cum?
Dumnezeu: Iarta-l pe Marian si Eu te iert pe tine. Dupa aceea ura si pacatul va fi numai problema lui,
nu a noastra. Poate ti-ai pierdut banii dar inima ta o sa gaseasca liniste.
Persoana: Nu suna prea usor, dar undeva inauntrul meu stiu ca efortul va merita. Multumesc Doamne
ca m-ai ajutat sa rezolv asta! Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Ca a ta este
imparatia si slava in veci. AMIN
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