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Ví to otec nelépe?  
(Hra o blahoslavenstvích a moudrosti) 
 
Autor:  Dave Marsh 

Obsah:   Ježíšova blahoslavenství mohou glosovat jak křesťané, tak nekřesťané. Naše drama chce ukázat, 
že bez Boží moudrosti nejsme schopni skutečně porozumět, co jeho slova znamenají – jak ostatně 
dokazuje náš bezradný otec. 

Hesla: Blahoslavenství, moudrost, Bible 
Biblický text:   Matouš 5,1-12    
Obsazení: 2M (otec, muž s pochybnými znalostmi Bible; Adam, jeho syn) 

Délka:   10 minut 
Kategorie:  Veselé  
Rekvizity: Bible, židle, šálek kávy, kuchyňský stůl 
Scéna: Kuchyň: otec sedí u stolu, pije kávu, čte si v Bibli 

 
  (Světla osvítí scénu, otec sedí na židli u stolu, popíjí kávu a čte Bibli. Přichází Adam…) 

Adam:  Bré ráno, tati.  
Otec:  (nevzhlédne od čtení) Dobré ráno, Adame.  
Adam:  Co to děláš?  
Otec:  Čtu Bibli.  
Adam:  Fakt? A nečteš normálně noviny?  
Otec:  (sebepoctivě) Jo. Ale řekl jsem si, že je nejvyšší čas, abych si místo toho přečetl dobrou 

knížku.  
Adam:  Aha. (dlouhá pauza) Dneska asi nepřinesli noviny, že jo?  
Otec:  Přesně tak. A tohle byla jediná věc na čtení, kterou jsem tu sehnal.  
Adam:  No, myslím si, že je to pro tebe dobrý čtení.   
Otec:  (vzhlédne) Cože?  
Adam:  No, víš přece. Že je to pro tebe dobrý. Vždycky jsi mi říkal, abych nečetl nějaký brak. 

No a tohle je pro tebe určitě dobrý.  
Otec:  Na to tě navedla máma?  
Adam:  Ne, tati.  
Otec:  (dívá se na něj podezíravě; pak obrátí spoustu stránek a položí prst na otevřenou 

stránku)  
Adam:  To je způsob, jakým se to má číst?  
Otec:  Samozřejmě. Jestli Bůh chce, abych četl Bibli, pak si myslím, že mi takhle ukáže nějaké 

zajímavé místo.  
Adam:  No a co tam máš?  
Otec:  Je to tady nadepsáno „blahoslavenství“.  
Adam:  Už jsem o tom slyšel.  
Otec:  Jasně, kázání na hoře. Je to místo, kde nám Ježíš nebo Bůh nebo někdo říká, jak jsme 

blažení nebo něco takového.  
Adam:  (vezme si Bibli) Máš pravdu. Víš, co to všechno znamená?  
Otec:  Ale samozřejmě, že vím. Přece už čtu Bibli nějakou dobu (podívá se na hodinky). Přečti 

mi nějaké z těch veršů a já tě trochu poučím o interpretaci náboženských textů.  
Adam:  Dobrá, jdeme na to. Verš 1: Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, 

přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je.  
Otec:  Takže, Ježíš se rozhodl, že si udělá pohodlí a posadí se a řekne pár věcí těmhle 

učedníkům. Učedník je, aspoň si to myslím, slovo řeckého původu, které znamená „ten, 
kdo následuje toho, kdo sedí na hoře.“  
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Adam:  Super. No teda. Řečtina. (obdivně) 
Otec:  Pokračuj, synu. A uč se ode mě.  
Adam:  Čtu dál: Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.  
Otec:  V biblické době všichni věřili na nějaké duchy.  A kupovali si různá zaklínadla, aby jim ti 

duchové sloužili. A kdo na to neměl, bych chudý duchem.  
Adam:  (trochu skepticky) Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.  
Otec:  Plavčíci… to je něco jako pobřežní hlídka. Tenkrát to nebylo jako dneska, plavat lidé 

moc neuměli. A plavčíci měli vždycky velikou radost a potěšení z toho, když se jim 
podařilo někoho zachránit z vody.  

Adam:  (ještě skeptičtěji) Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou 
nasyceni.  

Otec:  Tenhle verš jasně dokazuje, že Bůh strašně rád jí. Ježíš vlastně v Bibli mluví o jídle víc 
než o jakémkoli jiném tématu.  

Adam:  Opravdu?  
Otec:  Samozřejmě. Věř mi!  
Adam:  Blahoslavení, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.  
Otec:  Ježíš byl taky lékař a dobře věděl, že kdo má čisté srdce, kdo tam nemá žádné tukové 

usazeniny a tak, že je na tom zdravotně moc dobře. Vlastně už tenkrát lidi varoval, aby 
si dávali pozor na cholesterol.   

Adam:  Díky, tati. To bylo velmi, no, poučné. Ale teď už musím jít do školy. (pokládá Bibli zpět 
na stůl a odchází)  

Otec:  Jasně, Adame. A nestyď se kdykoli přijít a zeptat se mě na to, čemu nerozumíš. Třeba 
zase zítra ráno? Není nic lepšího, než poučit vlastní dítě o Bohu. Ták, a teď se podíváme 
na nějaké jiné místo (obrátí stránky a položí prst na Bibli) Jakub, kapitola 1: Má-li kdo 
z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a 
bude mu dána… 

Otec:  (dlouhá pauza) To se mě netýká. Já bych chtěl nějaký veselý verš.  
(světla zhasnou) 
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