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Delíla Pět tisíc pět set šekelů stříbra. Za to si můžu koupit spoustu věcí. Nemůžu si ale 

koupit štěstí. Nemůžu si koupit pokoj. Nemůžu se vrátit zpět a změnit, co jsem 
udělala.  

  Myslela jsem si, že mám všechno. Jsem překrásná. Jsem inteligentní. Vím, jak použít 
svůj šarm, abych dostala, co chci. Uměla jsem zapůsobit na vládce své doby. A díky 
tomu jsem byla schopná získat těch pět tisíc pět set šekelů stříbra.  

  Krása pomíjí a šarm ubývá a jednoho dne ztratím obojí. A i když investuji těch pět 
tisíc pět set šekelů moudře, jednoho dne se to obrátí v prach. A až umřu, co se mnou 
bude?   

  Co by asi tak bylo, kdybych neprodala muže, kterého jsem milovala do rukou 
Pelištejců. Co by asi tak bylo, kdybych se podívala za to, co byl, na to, co by mohl 
být. Co by asi bylo, kdybych jenom viděla, jaký Samson mohl být: silný, nejenom 
fyzicky, ale silný v Boží moci.  

  Co by asi tak bylo, kdybych se přidala k Izraeli jako Rachab?  
  Rachab a já jsme toho měli mnoho společného: prostitutky, ukrývaly jsme politické 

zločince, rozhodnutí, které změnilo celý náš život podle toho, jak jsme se zachovaly 
k těmto mužům.  

  Co člověku prospěje, že získá celý svět, když uškodí své duši?  
  Já jsem si vybrala. Mám pět tisíc pět set šekelů stříbra.  
 
Safira  Kdybych tak jenom nelhala. Kdybych tak jenom přesvědčila svého manžela Ananiáše, 

aby řekl pravdu. Ale kdyby nás z hrobu nevzkřísí. Král Šalomoun jednou řekl: „Kdo 
miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti.“ Jak je to jen 
pravdivé. A Bůh nenávidí lživé rty.  

  Měli jsme hodně peněz, když jsme prodali náš pozemek. A měli jsme plné právo si je 
nechat všechny, nebo si část nechat a část dát Bohu. Ale my jsme o tom lhali a teď 
jsme oba mrtví.  

 Já jsem věděla, že můj manžel chce zalhat a nechat si část peněz pro sebe. Nezáleží 
na tom, proč – jestli chtěl v očích apoštolů vypadat lepší nebo si hrát na dalšího 
Barnabáše, který dal apoštolům opravdu všechno.  

  Byl to satan? Nebo jsem to byla já? Na tom vlastně nezáleží, protože jsme oba mrtví. 
Kdybych ho tak jenom přesvědčila, aby řekl pravdu. Nebo jsem ho měla přesvědčit, 
aby dal opravdu všechno, a více důvěřoval Bohu. Možná jsem já měla říci pravdu a bát 
se víc Boha než manželova mínění o mně.  

  Kdybych tak jenom přiměla manžela, aby udělal správnou věc a měla kuráž udělat to 
sama.  
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Púa a Šifra  
Púa:  (plaše, až vyděšeně) Když přišel faraonův posel, sotva jsem mohla dýchat, tak jsem se 

bála.  
Šifra:  (jistě, vzdorně) Občanská neposlušnost. Tak se tomu říká dneska. Ale v Egyptě před 

tisíci lety to bylo vzepření se proti autoritě, neuposlechnutí faraonových rozkazů.  
Púa:  Král Egypta nám řekl, že když budeme u porodu pomáhat Hebrejkám a uvidíme, že je 

to chlapec, že ho máme zabít. A pokud to bude děvče, můžeme je nechat na živu. Ale 
Šifra a já jsme se rozhodly, že krále neposlechneme.  

Šifra:  Byly jsme sice otrokyně, ale farao nevlastnil naše duše. Bůh ano.  
Púa:  Když nás k němu dovedli, kolena se mi třásla tak, že jsem skoro nemohla stát. Díky 

Bohu, že tam Šifra byla se mnou.  
Šifra:  (paroduje faraonův hlas) „Proč jste ro udělaly? Proč jste nechaly chlapce na živu?“   
Púa:  (postaví se rovně, pevným hlasem, velmi odlišným od svého plachého hlasu) „Hebrejky 

nejsou jako egyptské ženy; jsou plné života. Porodí dříve, než k nim porodní bába 
přijde. (odmlčí se, pak velký úsměv) A bylo to. Nechal nás jít. A my jsme dál žily svůj 
život a Bůh i nás požehnal rodinou.  

Šifra:  Nebyly jsme první ani poslední, kdo se vzepřel lidské autoritě a sloužil Bohu. Nemyslel 
na nás Daniel, když mu zakazovali se modlit? Nepomohl náš čin Šadrakovi, Méšakovi a 
Abed-negovi, když stáli před králem? Petrovi a dalším učedníkům před sanhedrinem?  

Púa:  (radostně) Bůh, kterému sloužíme, nás může vysvobodit,  
Púa a Šifra:  (společně) a on nás zachrání.  
 
 
Eva  Proč jsem jen naslouchala hadovi? Proč jsem ho nechala, aby mě podvedl? A proč, 

proč jenom jsem do toho zatáhla i svého manžela Adama?  
 Byli jsme vyhoštěni ze zahrady, z nádherné zahrady Eden. Můj manžel každý den tvrdě 

pracuje, zápasí s trním a bodláčím, abychom měli co jíst. A nejen, že sama rodím 
v utrpení a bolesti, ale odsoudila jsem k tomu i všechny své dcery, generaci za 
generací.  

  A nejhorší ze všeho je, že jsem na svět přinesla hřích, který bude sužovat všechny 
generace, které přijdou po mně. Proč jenom jsem naslouchala zlému hadovi? Co 
kdybych se tenkrát bývala rozhodla jinak?  

 
 
Jobova žena  Co by jen bylo, kdybych manžela podpořila, místo rady, že má zlořečit Bohu a umřít? 

Asi se to nikdy nedovím.  
 
 
Sára  Kdybych tak jen bývala měla trpělivost a víru svého manžela Abrahama. Kdybych tak 

jen čekala na Boha. Kdybych tak jen bývala doufala v Boha, že obnoví mé síly. Ano, 
síly devadesátileté ženy. Vznášela bych se na křídlech jako orlice, běžela bych bez 
únavy, šla bych bez umdlení.  

  Kdybych se tak jenom bývala nevsadila na svoje vidění věcí a nepřišla s plánem, aby 
mi Hagar porodila dítě. Kdyby se Izmael nenarodil, jeho potomci by se nestali stálými 
nepřáteli Izraele. Jak jsem mohla vědět, že jedno moje rozhodnutí bude mít tak 
hrozné následky?  

  Kdybych tak jenom bývala čekala na Boha a důvěřovala mu.  
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Ester  Ohlížíte se někdy za svým životem a říkáte si, co by se asi stalo, kdybych… Já ano. 
Přemýšlím, odkud by přišla Židům pomoc a záchrana, kdybych tenkrát neriskovala svůj 
život a nešla za králem.  

 Mordokaj je přesvědčený, že kdybych tenkrát bývala mlčela, pomoc by Židům přišla 
odjinud. Jsem si jistá, že má pravdu. Mordokaj vždycky dělal, co bylo správné, i kdyby 
ho to mělo stát život.  

  Mordokaj se mě ptal: „Kdo ví, zda jsi nezískala královskou hodnost právě pro chvíli, 
jako je tato?“ Ale já si nemohu pomoci, abych nad tím nepřemýšlela… Co kdybych si  
hleděla materiálních věcí, svého postavení, své síly, svého majetku, místo abych si 
hleděla svého lidu a Hospodina?  

  Věděli jste, že když jsem před sebou měla tohle veliké rozhodnutí, že to pro mne 
nebylo tak těžké se rozhodnout? Měla jsem za sebou roky praxe, kdy jsem Mordokaje 
poslouchala v malých každodenních věcech. Nikdy mi neporadil zle. A tak bylo vlastně 
docela přirozené, že jsem ho poslechla i v tomhle.  

  Tak to funguje s poslušností. Pokud sloužíte Bohu v malých věcech, den co den, každý 
den, pak vám riskantní poslušnost a velká rozhodnutí přijdou snadná.  

  Co by se asi tak bývalo stalo, kdybych nevystoupila na obranu svých lidí. Nevím. A 
jsem strašně ráda, že se to nikdy nedovím.  

 
 
Bat-šeba  Třicet minut. Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno může změnit třicet minut? 

Může to obrátit váš život docela jiným směrem.  
  Co kdybych se se tenkrát bývala šla vykoupat o třicet minut později? Místo večer už by 

byla noc. Nikdo, ani král, by neviděl, jak se koupu, kdybych s tím počkala ještě třicet 
minut.  

 
 
Salomé  Kdyby vám někdo slíbil cokoli, co si budete přát, a byl tak bohatý a mocný, že by vám 

opravdu mohl dát, na co si vzpomenete, co, (odmlčí se) co byste si přáli?  
  Bůh položil tuhle otázku Šalomounovi. V Gibeonu se mu zjevil ve snu a řekl mu: 

„Žádej, co ti mám dát.“ Šalomoun si přál moudrost, rozumné srdce. A Bůh byl tak 
potěšen, že mu řekl: „Protože jsi požádal o tohle, a ne o dlouhý život nebo bohatství, 
ani jsi nežádal o smrt svých nepřátel, ale o moudrost při prosazování práva, dám ti, oč 
jsi žádal. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude rovného v minulosti ani 
v budoucnu. A dávám ti i to, oč jsi nežádal, bohatství i slávu, tak aby nebyl nikdo tobě 
podobný mezi králi po všechny tvé dny.  

  O co byste požádali vy? Král Herodes mi položil tuhle otázku. (rozpomíná se, bolestně 
a s lítostí, na obličeji je vidět její pohrdání sama sebou) A já jsem požádala o hlavu 
Jana, kterému říkali Křtitel, aby mi ji přinesli na podnosu. (dívá se do dálky, nevěřícně 
kroutí hlavou) Mohla jsem si říci o cokoli, až do půlky království, a já jsem si řekla 
o Janovu hlavu na podnosu. (dívá se na ruce, jako by v nich držela podnos) A když 
jsem ten strašlivý dar nesla své matce, jeho krev mi stekla na ruce. (dívá se do 
hlediště) Umyla jsem si je, ale ta poskvrna z nich nikdy nepustí. (natahuje ruce) Jeho 
krev je na mých rukách a na mé hlavě navždy.  

  Kdybych si tak jen bývala přála něco jiného.  
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Rachab  Když jsem stála v davu Izraelců, které svolal Jozue do Šekemu, moje děti se ke mně 
přitiskli a poslouchali, jak Jozue vypráví o vyvedení z Egypta, o přechodu přes Rudé 
moře a Jordán, o dobytí Jericha a přemožení více než třiceti králů.  

 A pak Jozuův hlas zahřměl: (Jozuovým hlasem) Vyberte si dnes, komu budete sloužit - 
jestli bohům, kterým sloužili vaši otcové za Eufratem, anebo bohům Emorejců, 
v jejichž zemi bydlíte.“  

  A já si pomyslela, že jsem si vybrala už dávno. Mohla jsem vyzradit izraelské špehy 
našemu králi v Jerichu a všichni by mě chválili jako dobrou občanku. Já jsem se 
rozhodla, že to neudělám. Když na srdce ostatních lidí v Jerichu padla hrůza a 
propadli zmatku, mě to posílilo v mém rozhodnutí.  

  Věděla jsem, že Hospodin, jejich Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Upnula 
jsem k němu svoji důvěru a spojila jsem svůj osud se zvědy. Vybrala jsem si.  

  A když Jozue říkal: (Jozuovým hlasem) Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu, říkala 
jsem si ta slova společně s ním ve svém srdci. Kdybych se nerozhodla, jak jsem se 
rozhodla, byla bych mrtvá.  

 
 
Rút  V jedné básni se říká: Dvě cesty dělily se a já – já se vydal tou, kde jich šlo méně 

přede mnou. A tím rozhodlo se, že všechno bylo jiné.  
 Taky jsem před sebou měla dvě cesty. Jedna velmi frekventovaná cesta by mě dovedla 

zpátky domů, do Móabu, k tomu, co jsem dobře znala, k mé pokrevní rodině. Druhá, 
daleko méně využívaná, vedla do cizí země, nejisté budoucnosti, velkého neznáma.  

  Moje švagrová Orpa se rozhodla vrátit domů. Já jsem se rozhodla jít s Noemi do 
Izraele a změnit celý svůj život.   

 Jozue jednou řekl Izraelcům: „Vyberte si dnes, komu budete sloužit. Já a můj budeme 
sloužit Hospodinu.“ I když jsem toho muže nikdy nepotkala, i když jsem o něm jenom 
slyšela z Noemina vyprávění, vím, že když přišla chvíle pro rozhodnutí, rozhodla jsem 
se pro Hospodina, bez ohledu na to, jaká cesta k němu vedla. A vím, že jsem se 
rozhodla správně.   

 
 
Všechny:  Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a 

mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a 
málokdo ji nalézá. 

 
 

© 2010 Kathy Applebee, all rights reserved  
Hra může být používána volně k vyučování, kázání a oslavě Boha.  

© Translation 2017 Michal Šourek (michal.sourek@evangnet.cz) 

mailto:(michal.sourek@evangnet.cz)

