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Sceneta-2022 

 

(Acțiunea se petrece într-o ,,biserică‘’ mică, aranjată cu un amvon și băncuțe de-o parte și alta a acestuia.  

Câțiva copii stau ațezați în ele. De la amvon un , bătrân citește textul din Matei 25 :1-12 -în acest timp apar 

fecioarele: 5 de-o parte, 5 de alta. Ele se așează ,apoi adorm). 

Predicatorul:    Dragii mei ,trăim vremurile de pe urmă, nu trebuie să ne întristăm sau să ne îngrijorăm  

pentru că am fost atenționați din timp. Scumpul nostru Domn Isus ne-a spus: ,,Atunci, Împărăţia 

cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea 

Mirelui
*
 . 

2
Cinci

*
 din ele erau nechibzuite, şi cinci, înţelepte. 

3
Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn, 

4
dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. 

5
Fiindcă mirele zăbovea, au

*
 aţipit toate şi au adormit.’’ 

Copil 1: Îți dai seama, aseară am ajuns în sfârțit la nivelul 10 al jocului. 

Copil 2: Stai să vezi la urmatoruul nivel. Știi sabia aia care dacă o învârți îți dă viață? În nivelul   

următor…. 

Învățătoarea de studiu. (le face semn  să tacă ) 

Copil 1: Nu te uita dar ,,sora” ne face semn … 

Copil 2: Repede ne mai vede… 

Copil 1: Da, e cu ochii pe noi.  Ce plictiseală.  Aceați predică auzită de zeci de ori.  Auzi -vremi de pe 

urmă -asta aud de când am fost mic.  

Copil 2: Da și eu.  Tot nu înțeleg ce e cu adormirea. 

Copil 3: (vine grabit)... Am întârziat. 

Copil 1 si 2: Ca de obicei!... 

Copil 3: Ce am pierdut?... 

Copil 1, 2: Adormirea…(râd) 

Sora și copiii de pe cealaltă parte se uita la cei trei care râd. 



Copil 1: Ca să vezi, i-am deranjat pe sfinți. Nu mai poți nici vorbi. Uită-te la ei, talentații, numai     

 Scriptura, numai rugăciuni… Când au timp să fie copii? 

Învățătoarea : Dragii mei, să respectăm Casa și Cuvântul Domnului!  

Copil 3: Da ce-am făcut? 

Învățătoarea: Lăsați câte un loc liber între voi. Se așează între ei. 

Predicatorul:  Trăim vremurile când mulți dorm și nici nu își dau seama de asta. Sunt  prea ocupați cu  

școala, serviciul, cu a construi o casa sau a o utila. Și în timp ce umblă după o mașină, ca să își 

împlinească  visul, uită să se mai gândească la Isus, la momentul când El va reveni. 

 

(Se aude o muzică lentă, acompaniament,  „la miezul nopții va veni” în timp ce pastorul vorbește, cei trei copii 

adorm. Rând pe rând, cele 10 fecioare, învățătoarea, pastorul, copiii îți iau Bibliile și pleacă. Se aude un sunet 

de trâmbițe. 

Îngerul trece prin sală cu o trompetă  în mână: Iată Mirele, ieșiți-I în întâmpinare! 

(Cei 3 copii sar în picioare, trezindu-se singuri în biserică) 

Copil 1: Ce se-ntâmplă? Unde au dispărut toți? 

Copil 2: Poate s-a încheiat programul. 

Copil 3: Nu prea cred, e doar 11:00. Ați auzit și voi, nu-i așa? 

Copil 1: E un vis (se pișcă). Auu, mă doare. Nu e vis. 

Încep să fugă ieșind și intrând  în sală, timp în care se aud uși închizându-se). 

Copil 2: Nu pot să cred că nu mai e nimeni. 

Copil 3: Doar nu a fost răpirea? 

Copil 1: Cum să plece mama fără mine? 

Copil 2: Dar uite, nu e nimeni…. 

(Intră fecioare agitate) 

Fecioara 1: Nicăieri, nu găsim nicăieri. 

Fecioara 2: Ce surori rele! Să nu împartă cu noi… 

Fecioara 3: Doar ne-au spus să fim atente. Să luăm ulei. 

Fecioara 4: Nu avem timp de pierdut. Să  căutăm 

(Aleargă prin toată sala, trec pe lângă copii) 

Fecioara 5: Voi știți? 

Copil 3: Ce? 

Fecioara 5: De unde putem cumpara ulei? Unde sunt cei care au de vândut? 

(Copiii dau din cap, negând. Fetele pleacă.) 

Copil 1: Suntem pierduți.  A venit Isus și pe noi nu ne-a luat! 

Copil 2: M-am luat după voi. Mie îmi plăcea de Dumnezeu, și să vin la biserică. Citeam biblia. 



Copil 3: Și eu o citeam. Trebuie  să se țină cont de asta. 

Copil 1: Degeaba. O citeam noi, dar nu împlineam … 

Copil 2: Eu sunt mai bun ca voi. Eu  chiar am mai și ajutat. 

Copil 3: Trebuie să conteze. Dar unde să Îl găsim? Unde să mergem ca să vorbim cu El? 

(Fecioarele revin trecând  grăbite  pe lângă ei.) 

Copil 1: Să mergem după ele. Cu siguranță știu unde. 

(Se  lasă în fața amvonului un material alb (acoperindu-l) pe care e pictată o ușa. Fecioarele  și copiii bat cu 

pumnii strigând.  În fundal se aude zgomotul de bătăi repetate la ușă.) 

Toti:  Doamne, Doamne, deschide-ne! 

Copil 1: Mama mea e înăuntru. (strigă: mama…mama…) 

Copil 2: Eu am fost credincios , am crezut totdeauna că exiști.  Iartă-mă că nu am și împlinit! iartă-mă!  

Copil 3: Doamne, cum poți să mă lași afară?  Doar mă iubești! 

Toti: Doamne, Doamne,  deschide-ne! 

Vocea:  ……………Adevărat vă spun că nu vă cunosc! 

(Personajele revin fiecare la locul lui. Se ridică  materialul cu ușa și se încheie muzica ,,la miezul nopții va 

veni.”) 

Predicatorul:   (cu o voce ridicată): 
6
La miezul nopţii, s-a

*
 auzit o strigare: ‘Iată mirele, ieşiţi-I în  

întâmpinare!’ 

Cei trei copii sar drept în picioare, strigând: ,,Doamne ,Doamne! 

Învățătoarea:  …ssssttt! Ce e azi cu voi?  Ați adormit? 

Predicatorul: Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au
 
 pregătit candelele.  Dragii mei, vine  

Isus. Și ce suntem , ce avem este important. În fața Lui nimeni nu va putea să pară altfel, nici să 

se justifice.  Ce faci azi cu viața ta contează. 

Copil 1: (îmbrățisând învățătoarea): Mama, Știam că nu ai fi plecat fără mine. 

Învățăoarea: Dragul meu, știi că te iubesc, te-aș duce și-n cer cu mine. Dar ca să ajungi acolo, trebuie să  

fie alegerea ta. 

Copil 2: Of, dacă aș ști data când Isus revine , ce bine ar fi. 

Învățătoarea: De ce? Ce-ar fi diferit? 

Copil 3: Am ști când să ne pregătim. 

Învățătoarea: Da,multi ar vrea să știe, pentru a se pregati doar atunci. Dar  la ce i-ar folosi unui om să  

știe ziua cand vine Isus dacă nu știe ziua când va muri, plecând la Cel pe care a ales să Îl 

slujească? 

Copil 3: Dar e atât de greu să renunți la atâtea … 

Învățătoarea: Când iubești pe cineva, nimic nu e greu. Pentru că Îl iubești  -citești Cuvântul ca să Îl  



auzi. Pentru că Îl iubești -îl implinești. Pentru că Îl iubești - nu ai vrea să fie trist pentru tine. Îl 

cauți în locuri unde știi  că El este. Gândiți-vă:  asta a făcut El pentru noi. 

Copil 1: Eu unul nu vreau să stau  la o ușă închisă, dar voi?  

(Pune întrebarea pentru copiii aflați în public) 

 

Cântați împreună cântarea  „La miezul noptii va veni”, apoi pastorul se roagă pentru ca toți să fie găsiți pregătiți 

când vine Isus. 

        D             A  

1. La miezul noptii, va veni 

  G       A     D  

Isus, cu pas domol, 

    Bm              Em  

Si vai de cel ce-l va gasi 

     G       A      D  

Pierdut, cu suflet gol. 

       D          G  

/: O, lumea asta de nevoi 

    D         A  

Cum a orbit acum, 

    Bm           Em  

Crezand ca ziua de apoi 

    D   A       D  

A-ntarziat pe drum... : / 

 

    D          A  

2. Fiecare in lucrul lui 

       G       A     D  

Sa-si pun-al vietii gand 

    Bm         Em  

Ca sa-l arate Domnului 

      G    A      D  

Cand va veni-n curand. 

        D            G  

/: Din somn treziti-va, sculati! 

      D            A  

Caci va pandesc dureri - 

   Bm             Em  

Si unul pe-altul va-ndemnati 
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     D      A    D  

La sfinte privegheri. : / 

 

          D                    A  

3. Deci, suflete, fii gata, treaz! 

    G    A     D  

O clipa nu dormi, 

      Bm      Em  

Caci trece Mirele chiar azi 

    G       A      D  

Si daru-ti vei primi. 

      D             G  

/: Venirea Lui s-apropiat 

      D        A  

Sa treaca judecand. 

    Bm           Em  

O, suflet, tine-te curat, 

      D       A     D  

Caci poti cadea oricand. : / 
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