
A mnoho lidí to neví  
Derek Haylock  
 
Obsah:   Bohoslužby díkůvzdání za úrodu. U stolu s vystavenými plody čte předčitatel z Bible 

verše o Boží velikosti a stvořitelské moci. Při čtení ho neustále vyrušuje chytrýsek, 
který mu vykládá fascinující fakta o různých věcech na stole.   

Hesla:  Díkůvzdání za úrodu, stvoření, Boží moudrost, dobrota, dík, chvála.  

Biblický text:  Genesis 1 a 8, Žalm 104 a 111; Matouš 6,25-30.    
Obsazení:  2 (M/Ž), předčitatel (čte z Bible) a chytrýsek (komentuje vše, co slyší) 

Délka:   5-15 minut   

Rekvizity:  Stůl s plody – Božími dary, Bible, ev. encyklopedie pro chytrýska  

  Jablko, sklenice s medem, rostlina, chleba, květina, …  

Scéna:  Předčitatel přijde, otevře Bibli a čte. Chytrýsek přijde, přechází před stolem s vy-
stavenými plody sem a tam, prohlíží si, co na něm leží. Bere různé věci, strká je 
předčitateli pod nos a k tomu nabízí své komentáře.     

Poznámka: Pokud si chytrýsek nepamatuje všechny dlouhé texty, může si vzít velký lexikon a 
informace číst z něj. 

 
Předčitatel:  Bratři a sestry, čtení pro dnešní neděli je výběr biblických veršů, které mluví o tom, 

jak nádherné je Boží stvoření a s jak úžasnou starostlivostí při tom Bůh myslel na 
všechny naše materiální potřeby.  

 (Čte 1. Mojžíšova 1,11-12:) Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, 
které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na 
zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. Země vydala zeleň: rozmanité druhy 
bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se 
semeny. Bůh viděl, že to je dobré…  
(Zatímco čte, vezme chytrýsek ze stolu jablko, se zájmem si ho prohlíží a přeruší 
předčitatele tím, že mu jablko strčí pod nos.) 

Chytrýsek:  Víš, že v jablečném jadérku je přesně ta správná kombinace všech nutných živin, 
které potřebuje nová rostlinka k tomu, aby mohla začít růst? A že mimo to buňky 
jablečného jadérka obsahují všechny genetické informace o správné velikosti, 
formě, listech, ovoci a dalších charakteristických znacích vzrostlého stromu?  

Předčitatel:  Opravdu to tak je?  
Chytrýsek:  Ano. A mnoho lidí to neví. (Jde zpátky ke stolu a položí jablko nazpět.)  

  Není příroda úžasná?   
Předčitatel:  (Pokračuje ve čtení, 1. Mojžíšova 1,27-31a.)  
  Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako 

muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte 
zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade 
vším živým, co se na zemi hýbe.“ Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi 
každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To 
budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu,  
co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou by-
linu.“ A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré… 

Chytrýsek:  (Chytrýsek vezme sklenici s medem, přidrží ji předčitateli u nosu a přeruší ho:)  
  Víš, že včely staví svoje plástve jako mozaiku z pravidelných šestiúhelníku? A že šes-

tiúhelníky jsou nejefektivnější způsob, jak využít prostor, aby se do něj uložilo co 
nejvíce medu, plástev byla lehká a pevná, a spotřebovalo se při tom co nejméně sta-
vebního materiálu, včelího vosku?  

Předčitatel:  Opravdu to tak je?  
Chytrýsek:  Ano. A mnoho lidí to neví. (Jde zpátky ke stolu a položí sklenici s medem nazpět.)  
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  Není příroda úžasná?   
Předčitatel:  (Pokračuje ve čtení, 1. Mojžíšova 8,22 a Žalm 111,3-5.)  
  Bůh řekl: „Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po 

všechny dny země.“  - Velebné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá na-
vždy. On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Dal po-
travu těm, kdo se ho bojí, navěky je pamětliv své smlouvy…  

Chytrýsek:  (Chytrýsek vezme rostlinu, přidrží ji předčitateli u nosu a přeruší ho:)  
  Víš, že na Blízkém východě našli semena rostlin, která jsou stará přes tisíc let, a zjis-

tilo se, že jsou pořád životaschopná? Že potřebují jen trochu vody a tepla, aby se 
zase probudila k životu?  

Předčitatel:  Opravdu to tak je?  
Chytrýsek:  Ano. A mnoho lidí to neví. (Jde zpátky ke stolu a položí rostlinu nazpět.)  

  Není příroda úžasná?  
Předčitatel:  (Pokračuje ve čtení, Žalm 104,5.10-12.14-15.24.)  

  Zemi jsi založil na pevných základech, aby se nehnula navěky a navždy. Prameny vy-
síláš do potoků, které mezi horami se vinou. Napájejí veškerou zvěř polí, divocí osli 
tu hasí žízeň. Při nich přebývá nebeské ptactvo, ozývá se v ratolestech. Dáváš růst 
trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval 
chléb. Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej; chléb 
dodá lidskému srdci síly. Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil 
moudře; země je plná tvých tvorů…  

Chytrýsek:  (Chytrýsek vezme chleba, přidrží ho předčitateli u nosu a přeruší ho:)  
  Víš, že bochník chleba, upečený z celozrnné mouky, obsahuje všechny důležité ži-

viny, které jsou obsažené v jednom zrnu pšenice? Například proteiny, které se starají 
o udržování a růst tělesné tkáně, uhlohydráty, které dávají energii, thiamin, který je 
odpovědný za zdravé nervy, niacin, který se stará o zdravou kůži, kalcium a fosfor 
pro zdravé kosti a železo pro zdravou krev?  

Předčitatel:  Opravdu to tak je?  
Chytrýsek:  Ano. A mnoho lidí to neví. (Jde zpátky ke stolu a položí chleba nazpět.)  

  Není příroda úžasná?   
Předčitatel:  (Pokračuje ve čtení, Matouš 6,25.28b-30a)  

  Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete 
mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Podívejte se na polní 
lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své 
nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní 
trávu,…  

Chytrýsek:  (Chytrýsek vezme květinu, přidrží ji předčitateli u nosu a přeruší ho:)  
  Věděl jsi, že semena mnoha květin, třeba slunečnic, sedmikrásek a aster, jsou seřa-

zena v dokonalých logaritmických spirálách, a že počet spirál seřazených po směru 
hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček odpovídá matematické po-
sloupnosti známé jako Fibonacciho posloupnost, což je nekonečná řada čísel, ve 
které každé následující číslo je definováno jako součet dvou předchozích? 

Předčitatel:  Opravdu to tak je?  
Chytrýsek:  Ano. A mnoho lidí to neví. (Jde zpátky ke stolu, aby tam vrátil květinu.)  

  Není příroda…   
Předčitatel:  (Zastaví ho, než odejde.) Počkej chvilku. (Trochu jízlivě:) Víš, že na téhle zemi je 

mnoho lidí, kteří jsou tak krátkozrací, že se dívají na všechny ty nepochopitelné 
divy, kterým ty říkáš příroda, na všechny ty zákonitosti a řády, na všechnu tu syme-
trii a varianty, a přitom nepoznají, že to všechno je dílo a výtvor dobrého a milují-
cího Stvořitele.   

Chytrýsek:  (Trochu rozpačitě:) A opravdu to tak je?  
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Předčitatel:  Ano. A mnoho lidí to neví.  
Chytrýsek:  (Jde ke stolu a položí tam květinu.)  
Předčitatel:  (Pokračuje ve čtení, Žalm 147,7-9 a 146,5-6.)  
  Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře, tomu, který za-

haluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě, 
tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí. Blaze tomu, 
kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, 
jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává věr-
nost…  

Chytrýsek:  (Během čtení se chytrýsek zamyšleně dívá na stůl. Pak vezme do rukou několik věcí 
a jde k předčitateli, strčí mu je pod nos a znovu ho přeruší.)  

  (Rozčileně:) Promiň, víš že,…  
Předčitatel:  Ty promiň! Já tu právě čtu z Bible všem těmhle milým lidem. A ty pořád… 
Chytrýsek:  Omlouvám se. - Chtěl jsem jenom říci: Není Bůh úžasný?!  
Předčitatel:  (Obrátí se k chytrýskovi, stojí proti sobě, velmi blízko:)  
  Opravdu to tak je!    
Chytrýsek:  Ano, je.    
V + P:  (Oba se otočí k publiku, udělají krátkou pauzu a pak společně řeknou:)  

  A mnoho lidí to neví.  
  (světla zhasnou)  

o – o 
 

© Deren Haylock (z knihy Acts for Apostels) 
 

© Translation Michal Šourek (michal.sourek@evangnet.cz), 2016  
V případě uvedení hry, informujte, prosím, překladatele,  

kdy a s jakým účelem byla hra použita. 
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