




PARTEA 1

La o masă stă tatăl şi un fiu discutând . Din cînd în când fiul se ridică şi se uită pe geam.
Fiu 1..................de fiecare dată e la fel. Stăm şi aşteptăm. 
Tatăl.................răbdare ,fiule. Va veni.
Fiu1 .................am lucrat din zorii zilei şi încă mai am ce lucra. Sunt flămând şi obosit dar trebuie 

să aştept...în fiecare zi e la fel. Trebuie să faci ceva.
Fiul risipitor vine încet printre copiii din sală,oprindu—se să se intindă de parcă tocmai s-a trezit 
din somn.intră şi se aşează plictisit pe scaun,ignorându-şi fratele.
Fiu 1..........bine  că te-ai trezit...aşa şi noi vom putea să mâncăm.
Tatăl.................dragii mei,să ne bucurăm ,în pace de aceste bucate.
Fiu 2............eu nu am zis nimic,el a inceput.(în şoaptă)sluga tatălui
Fiu 1(se ridică şi vrea să îl lovească dar tatăl îl opreşte)
Tatăl........copil drag,nu înţeleg vorbele tale,modul în care trăieşti.
Fiu2........normal esti un batrân depăşit.
Tatăl .....ce vrei,copile?ce ţi-ai dorit şi nu ai avut?
Fiu 2.......ma plictisesc,eu vreau li-ber-ta-te. Sa fac ce vreau,cand vreau,cum vreau.
Tatal.......fiule,şti ca te iubesc,dar în casa mea trăieşti după regulile mele. Reguli făcute ca să te 
apere,sa îţi meargă bine.
Fiu 2.....m-am să-tu-rat!!! Dă-mi partea mea de avere ce mi se cuvine .vreau să plec. O să imi fac 
proprile mele reguli. O să fiu fericit.aici mă sufoc.



xTatăl se apropie de cufăr scoate săculeţii îi pune pe masă  ,fiul2  îi ia şi îi leagă de brâu.
Tatăl........trebuie să şti ca doar aici eşti apărat,lumea e crudă ,copile. Lângă mine nu duci lipsă de 
nimic. Tu nu eşti rob,eşti fiul meu.
Fiu2    ...........privind sacii cu bani....în sfârşit liber,în sfârşit bogat.
Pleacă fericit,tatăl se aşează la poartă privind cum pleacă.rămâne acolo până când acesta se 
întoarce.

PARTEA II
Fiul risipitor e înconjurat de 2 băieţi şi trei fete,râd .se opresc din când în când şi beau dintr-un 
ulcior .baiatul si fetele iau pe furis saculeţii cu bani. Dintr-o dată, fiul risipitor, se vede fără bani 
fuge după ei dar este îmbrâncit,i se fură inelul de pe deget,lantul de la gât şi e bătut,rămâne 
căzut  ,cu hainele rupte. Ceilalti pleaca râzând mai departe,lăsându-l căzut ,cu faţa la pământ.
Un negustor,trece pe lângă el şi îl împinge cu toiagul să vadă dacă nu e mort. Fiul 
risipitor,ridicându-se în genunchi întinde mâna cerşind un colţ de pîine.
Negustorul îi arată într-o directie cu toiagul turma de porci, se ridică aprobând. Merge la porci şi 
vrea să mănânce din galeata porcilor dar negustorul îl loveşte peste mâini, nepermiţându-i.x
Fiu 2.........nu mai pot...ce am ajuns..nici macar din mâncarea porcilor nu pot mânca.am să mor 
aici. De ce nu am ascultat? Ce bine era acasa. Acolo şi slujitorii trăiau bine.
(se ridică în picioare)....acolo şi slujitorii mananca mai bine. Am să mă întorc acasă. O să-i spun 
tatălui ca am greşit,că nu merit nimic dar as vrea  să mă ierte şi să mă lase să –i fiu rob.
Se îndreaptă spre casă. Cu greu,sprijinit într-un toiag ,căzând din când în când. Când îl vede pe 
tatăl in poartă cade cu faţa la pământ ,tatal aleargă şi îl ridică îmbrăţişându-l

fond sonor...muzică tristă.



Fiu 2.........am greşit faţă de Cer,faţă de tine
fond sonor:,,jos la picioarele –Ţi stau adânc plecat.

xxxTatăl    (strigă slugile).....aduceţi repede haina cea mai buna şi il îmbrăcaţi cu ea,pune- ti un 
inel in deget,incaltaminte in picioare.să mâncăm şi să ne veselim  ca acest fiu al meu a fost mort 
şi  acum e viu(o slugă vine aducând tot ceea ce tatăl cere. Tatl îl îmbracă,ii pune inelul şi îl asează 
la masă.

Povestitorul........acest fiu a fost mort trăind în păcat dar întorcându-se la Tatăl,cerându-i iertare 
a înviat. 
Cum eşti tu? Viu sau mort? Trăieşti în casa Tatălui,a lui Dumnezeu sau cu prietenii care zic că El 
nu există?sau poate ai pierdut tot.  Isus a venit pentru ca tu să ai viaţă .dacă ai ales să fi fiu de 
Dumnezeu dar ai trăit cum ai vrut tu nu cum vrea El ,opreşte-te şi întoarce-te în preajma Lui. 
Ascultă ce vrea să faci(arată Biblia)  .cere-i iertare,si viaţa ta se va schimba. De fiecare când ai 
vrea să faci ceva rău,ce şti că nu i-ar place Domnului repetă-ţi:,,nu mai sunt rob sunt fiu de 
împărat” nu mai fi rob al păcatului,tu eşti fiu de Dumnezeu!

Se poate cânta:,,Isus m-a eliberat prin braţul Său puternic”

Se face o rugăciune de mărturisire,împreună cu copilaşii   xxxx

PARTEA III








