
TÉMA: ŽIVOT S BOHEM V PRAKTICKÝCH SITUACÍCH NA PŘÍBĚHU 2 

KŘESŤANŮ 

 

Cíl: ukázat, že k evangeliu vede cesta přes obyčejné a praktické věci, jen být 

správně nastaven a že se Bůh dívá do srdce, život je o přístupu, a křesťan může 

mít výhody díky PJK v pohledu na svět okolo sebe. 

 

1. ČÁST: KŘESŤAN, ZE KTERÉHO BŮH NEMÁ RADOST 

 

BLOK 1 

formální ztišení 
"Pane Bože, to mě zase čeká den. Je hnusně, prší, pondělí ráno. To je i pro 
takového křesťana jako jsem já hrozná kombinace. 
No, měl bych si aspoň přečíst." 

otevírá Bibli, přečte verš a už musí jít. 

"Je, to je hodin, už musím do práce, nebo mi ujede vlak." jde na vlak, pak přestup na 

tramvaj 

 

BLOK 2 

Cesta tramvají : sedne si, na příští zastávce přistupuje stará paní 

cestující dělá, že spí, jakmile ji uvidí a v duchu si říká 
"Však ji pustí někdo jiný, jsem unavený a přece jen, jsou tu mladší." 

vystoupí a projde nevšímavě kolem paní, schválně stále dělá, jako že ji nevidí 

 

BLOK 3 

příchod do práce, volá zákazník 

ZÁKAZNÍK: "Dobrý den", u telefonu Jurčák. Dnes mi máte přivézt ty tvárnice. 

Čekal jsem je v těch 8, jak jsme se domluvili, a už je devět, kamion nikde. Stavba 

stojí, no zatím vlastně ne, protože nemám ty vaše tvárnice. Tak kde jsou? 

"Poslyšte pane, tak zaprvé, víte, kolik mám práce? Nevíte, moc. 

Za druhé, nestopuji naše řidiče, takže nevím, co se stalo. 

A zatřetí, jestli se vám nelíbí naše služby, tak si materiál objednejte jinde. 

Vždyť v životě je třeba trochu té trpělivosti. Počkejte, za chvíli tam řidič dorazí. Já si 

to s ním pak vyřídím. 

po zavěšení: "To byl ale blbec! Den je to opravdu skvělý. A to jsem si stihl udělat i 

ranní ztišení..." 

 

BLOK 4 

jde na oběd: Koupit si jídlo, potkává žebráka o peníze na jídlo 
" No, nic, je čas na oběd. Však už mi taky kručí v břiše" 

cestou jej potkává žebrák a prosí jej o peníze na jídlo 

ŽEBRÁK: Nemáte 20Kč na jídlo? Mám hlad. 

"Nemám zrovna u sebe drobné" a rychle odchází, pak si říká 
"Stejně by to asi měl na chlast nebo cigarety. A opilce přece nebudu podporovat. 
Musím se přece chovat biblicky." 

po obědě si jde ještě koupit zákusek do pekárny 

"Jeden koblih, prosím" 

PRODAVAČKA: za 5 Kč 

platí 100 Kč 
"Nashledanou" 

PRODAVČKA: "Nashledanou" 

po vyjití z pekárny zjišťuje, že mu vrátila o 2 Kč více 



"Jé, paní se spletla, ale vracet už ji to nebudu, vždyť to jsou jen 2 Kč. A pak, kolikrát 
jsem byl ošizen já, tak se to alespoň trochu vyrovnalo, díky Bože, že tvoje mlýny 
melou spravedlivě." 

 

 

BLOK 5  

jde domů z práce, ujede mu před nosem vlak 
"Do prčic, Pane, proč mi to ujelo? A těsně před nosem. Zas budu pozdě doma. Teď 
tu budu 40 minut tvrdnout. Do háje! 

sedí, pokouší se usnout, ale nedaří se mu to 

po chvíli se z tlampače ozve hlášení, že jeho vlak přijíždí: hlášení ..... 
"No konečně, už si připadám tím čekáním jako Metúšelach, kralicky Metuzalém. Ale 
jo, Bibli umím." 

ve vlaku zjišťuje, že ji má s sebou, šmátrá v tašce pro svačinu 
"Á Bible, ani nevím, že ji mám dnes s sebou. No tak si něco přečtu. Jsem přece 
křesťan." 

přistupuje  spolucestující a po chvíli se ho zeptá: 

SPOLUCESTUJÍCÍ: Co to čtete? 
"Bibli" 

SPOLUCESTUJÍCÍ: Vy jste věřící? 
"Ano, chodím do křesťanského sboru." 

SPOLUCESTUJÍCÍ: Co to je? Vy jste zpěvák? 
"Hmmm, víte, to je církev, je to podobné jako evangelíci." Čteme si tam Bibli, 
modlíme se, zpíváme." 

SPOLUCESTUJÍCÍ: Tak to musí být nuda, do kostela by mě už nikdo nedostal. 
"Ale pozor, my nemáme kostel. Scházíme se v rodinném domě." 

SPOLUCESTUJÍCÍ: Tak to jste nějaká sekta nebo co? 
"Ne! V žádném případě. Věříme v jediného Boha." 

SPOLUCESTUJÍCÍ: A to je jako co. Co to znamená pro člověka. 
"No, ehm, víte... , to musíte činit pokání, obrátit se  a potom chodit s Pánem." 

SPOLUCESTUJÍCÍ: obrátí se do zadu 

S jakým Pánem? 
"S Pánem Ježíšem, samozřejmě." 

SPOLUCESTUJÍCÍ: Já žádného Pána Ježíše nepotřebuji. 
"No, když myslíte, ale mou vinou již nezahynete. Já jsem vám o tom řekl. 
A teď už musím vystupovat. Nashledanou." 

 

BLOK 6 

příchod domů, spíš pro sebe si říká 

" Konečně doma." 

přibíhají tři děti, chtějí, aby jim pomohl taťka se stavebnicí 

DĚTI: Tati, pojď nám pomoct se stavebnicí, neumíme to postavit. 

jde jim pomoct, staví 
"Děcka, tatínek měl dnes moc práce a taky si musí odpočinout, on si pořád nehraje, 
jak vy, někdo vás musí živit." 

DĚTI: Ale tati, nám to nejde... 

"Tady máte novou počítačovou hru" 

děti se jí chopí, hrají ji, po chvíli se začnou u počítače hádat 

přichází k manželce 
"Ahoj, už máš připravenou večeři pro mě?" 

MANŽELKA: Ještě jsem to nestihla, vydrž chvilku. 
"Tak co tady celý den děláš? Já makám jak otrok a ty mi ani nestihneš připravit 
obyčejnou večeři?" 



MANŽELKA: Co si myslíš, že já se celý den flákám. Vyprala jsem, vyžehlila, 

udělala nákup a... to je nic, podle tebe? 

manželka slyší hádání dětí 

MANŽELKA: Běž jim něco říct. 

vezme si noviny, manželku nevnímá, pustí si i televizi, dlouho sleduje 
"To už je hodin. Ještě si musím přečíst z Bible." 

usíná u toho, vypraví ze sebe ještě modlitbu 
"Pane, dnes to byl těžký den, ale já ti děkuji, že jsem ho zvládl, i když mi ho lidí 
znepříjemnili. Děkuji za to, že jsem mohl vydat svědectví. Děkuji, že mě učíš snášet 
i manželku, i když má chyby, děkuji ti i za děti, i když mě někdy otravují a nedají 
pokoj, přece se však snažím tolik pro ně udělat. 

 

BLOK 7 

příchod v neděli do sboru, zdraví se s úsměvem, posadí se a přemýšlí nahlas 

lidé ho uctivě zdraví, sedá si dopředu 
"No, co to má ten bratr na sobě, to si nemohl vzít něco lepšího pro tak důstojné 
setkání..... Doufám, že se bude modlit dost jiných, abych já nemusel." 

modlitby a potom společná píseň 

připomínka: "Zase z toho zpěvníku" pak kázání  
"Tak jestlipak to dnes bude kvalitní kázání?" 

KAZATEL: čte Lukáš 6, 37-38 

společné AMEN 
"Tak to bylo úderné kázání pro bratra Leopolda a sestru Cecílii. Ještě, že tady byli a 
slyšeli to." 

podávání rukou, všeobecné šumění řeči  
"To bylo dnes požehnané shromáždění, že?" 

 

 

2. ČÁST: KŘESŤAN, ZE KTERÉHO BŮH MÁ RADOST 

 

 

BLOK 1 

je hnusně, prší, pondělí ráno 
"Pane Bože, děkuji ti za tento den, i když prší, protože vím, že déšť je třeba, děkuji, 
že můžu vstávat tak brzo do práce, protože to znamená, že nejsem na pracáku. 
Prosím, veď mě tímto dnem, ať využiji situace, které mi dáš. Amen." 

otevírá Bibli a čte si 15 min 

Tak a vzhůru do nového, jedinečného dne!  jde na vlak, pak přestup na tramvaj 

 

 

BLOK 2 

Cesta tramvají : sedne si, na příští zastávce přistupuje stará paní 

"Paní, sedněte si" pustí ji ihned sednout 

PANÍ: To se ještě najdou takoví lidé? 
"Díky Bohu, mám zdravé nohy, klidně můžu stát." 
"Nashledanou" 

PANÍ: Nashledanou. 

 

 

 

 

 

 



BLOK 3 

příchod do práce, volá zákazník 

ZÁKAZNÍK: "Dobrý den", u telefonu Jurčák. Dnes mi máte přivézt ty tvárnice. 

Čekal jsem je v těch 8, jak jsme se domluvili, a už je devět, kamion nikde. Stavba 

stojí, no zatím vlastně ne, protože nemám ty vaše tvárnice. Tak kde jsou? 
" Vážený pane Jurčák, omlouvám se za zpoždění, možná se dopravci stalo něco po 
cestě. Ihned to zjistím a potom vám zavolám. Budu se snažit, aby vše bylo OK. 

ZÁKAZNÍK: No tedy dobře. Ale ať to netrvá dlouho, chlapi mi tam mrznou. 

"Budu se snažit, nashledanou" 

"No, naschle". 

volá řidičovi Frantovi 
"No nazdar Franto, je vše v pořádku? Pan Jurčák se trochu zlobí" 

FRANTA: "Měl jsem defekt, ale už je to spravené, za 15 min tvárnice vyložím." 
"Díky, Franto" 

  

 

BLOK 4 

jde na oběd: Koupit si jídlo, potkává žebráka o peníze na jídlo 
" No, nic, je čas na oběd. Však už mi taky kručí v břiše" 

cestou jej potkává žebrák a prosí jej o peníze na jídlo 

ŽEBRÁK: Nemáte 20Kč na jídlo? Mám hlad. 
"Peníze vám nedám, ale pojďte kousek se mnou, právě jdu na oběd, po cestě vám 
něco koupím." 

ŽEBRÁK: Tak to byste byl moc hodný. 

jde s ním, kupuje mu několik rohlíků, salám a minerálku 
"Tak, to je pro vás. A když se potkáme příště, chodím tudy každý den, vám dám 
více než jídlo, zapomněl jsem to dnes doma, je to nejcennější kniha na světě. 
Kdyžtak zítra v tuto dobu na tomto místě. 

ŽEBRÁK: A to byste mi vážně dal? 
"Vážně". Zatím nashledanou! 

ŽEBRÁK: Naschle a mockrát díky. Zítra! 

po cestě zpět si jde koupit zákusek do pekárny 
"Jeden koblih, prosím" 

PRODAVAČKA: za 5 Kč 

platí 100 Kč 
"Nashledanou" 

PRODAVČKA: "Nashledanou" 

po vyjití z pekárny zjišťuje, že mu vrátila o 2 Kč více 
"Jé, paní se spletla, vrátím to." 

vrací peníze 

PRODAVAČKA: Mockrát vám děkuji. Takových lidí se už moc nevidí. 
"Ježíš, kterému věřím, mě učí žít poctivě" 

 

 

BLOK 5 

ujede mu před nosem vlak 
"No, co se dá dělat, když mi ujel vlak." 
Alespoň mám nějaký čas na to, abych si opakoval a učil se další verše z Bible. Chci 
přece znát Boha a žít jak chce On." 

sedne si a učí se verše na kartičkách, cituje 2 - 3 verše 

po chvíli se z tlampače ozve hlášení, že jeho vlak přijíždí 
"No to je rychlost, těch 40 minut uběhlo jako voda" 

nasedá do vlaku a čte si Bibli, tu se ho spolucestující zeptá 



SPOLUCESTUJÍCÍ: Co to čtete? 
"Bibli" 

SPOLUCESTUJÍCÍ: Vy jste věřící? 
"Ano, věřím v Boha, v Ježíše Krista" 

SPOLUCESTUJÍCÍ: Cha, to jsou pro mě pohádky. Jak víte, můžete vědět, že Bůh 

je? 
"Mohu to vidět ve stvoření, jak nádhernou Zemi Bůh stvořil, věřím, že On stvořil i 
člověka aby s ním měl vztah, člověk jej však neposlechl a tak zhřešil. A za hřích je 
smrt. 
Já se však smrti nebojím, protože Ježíš zemřel za všechny hříchy, za vše špatné, 
co jsem udělal. On zemřel za každého člověka. Ale teď žije. Já tomu osobně věřím 
a jeho nabídka záchrany platí i pro vás, pro každého člověka, jen ji musí osobně 
uvěřit. 
Můžu se teď radovat a mám plný život. 

SPOLUCESTUJÍCÍ: No, je to na vás vidět, že jste takový klidný, v pohodě, i když 

je dnes tak hnusně. Možná na tom něco bude... 
"Tady je můj email, kdybyste měl nějaké otázky. Musím už vystupovat. 
Nashledanou." 

 

BLOK 6 

příchod domů 
" Ahoj rodino, jsem rád, že vás zas po náročném dnu vidím! 

přibíhají tři děti, chtějí, aby jim pomohl taťka se stavebnicí 

DĚTI: Tati, pojď nám pomoct se stavebnicí, neumíme to postavit. 

jde jim pomoct, staví 

DĚTI: Díky za pomoc. 

jde za manželkou a ptá se na večeři 
"Máš už pro mě večeři?" 

MANŽELKA: Ještě jsem to nestihla, vydrž chvilku. 
"Dobře, když tak ti s tím pomůžu." 

pomáhá a přitom si vykládají o dnešním dnu, jsou radostni 
"I když jsem už unavený, udělám si ztišení, vždyť Ty, Pane, dáváš zesláblému sílu. 
Prosím Tě o ni" 

čte si Bibli 
"To je opravdu úžasná kniha." 
"Pane, děkuji ti za dnešní den, kterým jsi mě provedl, protože vím, že do mnohých 
situací bych bez tvé síly vůbec nevstoupil nebo bych se zachoval špatně. Prosím, 
aby ses dal poznat tomu člověku z vlaku, děkuji ti také za manželku, která dělá řadu 
věcí, které třeba přehlédnu a za děti, že chtějí za mnou přijít a prosit o radu. Děkuji, 
že jsi úžasný Bůh a s Tebou není všedních, nezajímavých dnů."  

 

 

BLOK 7 

příchod v neděli do sboru, zdraví se s úsměvem, posadí se a přemýšlí nahlas 

lidé se na něj dívají zasmušile, sedá si doprostřed 
"Pane, děkuji ti, že mě přijímáš, i když jsem hříšný, prosím, abych se soustředil na 
Tebe a na to, co mi chceš dnes říct." 

modlitby a potom společná píseň 

"Krásná píseň." pak kázání  

KAZATEL: čte Lukáš 6, 37-38 

společné AMEN 
"Slovo mluvilo ke mně, mohl bych dávat víc - abych mohl víc od Boha dostat. Ještě 
se na to doma podívám. 

podávání rukou, všeobecné šumění řeči  



REPORTÉR NAVŠTÍVIL ČESKOTĚŠÍNSKÝ DOROST A POLOŽIL NĚKOLIK 

OTÁZEK 

 

Za co jsi Bohu vděčný? 

Na jaký zážitek s Bohem si vzpomeneš za uplynulý rok 2006? 

Která je tvoje nejoblíbenější biblická postava a proč? 

 

 

 

 

 

 


