
PROGRAM DOROSTU NA NOVÝ ROK 2015 

Téma: Bůh vybírá nepatrné, aby s nimi učinil veliké věci (motiv příběhu Davida) 

 

SCÉNA 1: Povolání Davida 

Přichází Samuel, klekne a modlí se. V tom uslyší Boží hlas 

Bůh: Samueli, jak dlouho budeš truchlit nad králem Saulem? Já jsem ho odmítl, protože se mnou 

nepočítal a obracel se dokonce k věštkyni. Posílám tě k Jišaji Betlémskému, neboť jsem si jednoho 

z jeho synů vybral za krále. 

Samuel: Pane, a kdo to je, který ze synů? 

Bůh: Včas ti to povím, teď si vem olej a jdi. 

Samuel: Bože, jak bych mohl jít, dozví se to Saul, že kuji pikle za jeho zády a zabije mě. 

Bůh: No dobrá, tak to uděláme tak, že si vezmeš krávu a půjdeš do Betléma s tou krávou. Bude to 

vypadat, jako bys šel normálně obětovat. Pozveš Jišaje k oběti a pak ti ukážu, co udělat. Neboj, Samueli. 

Samuel naplňuje olej a vydá se na cestu do Betléma (vyjde ze sálu a opět se vrátí), používá po cestě hůl. 

Na chodbě si vezme krávu (vyrobena z kartonu). Přichází do Betléma. 

Starší 1: Ha, kdo to jde? Snad ne Samuel?  

Starší 2: Jo, je to on. Velký prorok, snad nepřináší zkázu tomuto místu. 

Starší 1: Nemusel by. Jde s krávou. Asi budou hody. Obětní samozřejmě. 

Když Samuel přijde ke starším, zeptají se ho. 

Starší 1 + 2: Přinášíš pokoj? 

Samuel: Ano, pokoj. 

Starší 1 + 2: Uff, to je moc dobře. 

Samuel: Chci obětovat s Jišajem. Vyřiďte mu tu zprávu. Ať se posvětí a zítra přijde na obětní hod. 

Starší vyřídí vzkaz Jišajovi: Posvěť se. Samuel chce, abys zítra přišel k němu na obětní hod. 

Jišaj se jde umýt (posvěcuje se). 

Doma manželka Jišaje: Miláčku, manželi můj, uděláme si hezký večer? Po celém dni se už na tebe 

těším, toužím po tobě… 

Jišaj: Ne, ženo, dnes to nepůjde, posvěcuji se na zítra a dobře víš, že proto naše touhy musíme odložit. 

Jišaj přichází k Samuelovi. 

Samuel se pomodlí, zabije krávu (rozřeže ji na kusy) a pak si sednou. 

Samuel: Přiveď mi tu své syny. Od nejstaršího. 

Představení synů: 

1. syn (svalovec) – přijde před Samuele a dělá, že má svaly, ukazuje je 

Svalovec: Jsem silný, mám urostlou postavu, jsem zocelen prací i bojem. 

Samuel: To bude určitě on. 

Bůh se ozve: Nehleď na jeho postavu a vzhled, není to on. 

2. syn (manekýn) – přijde před Samuele a když jde, tak se dívá do zrcátka a ještě se upravuje 

Manekýn: Umím se oblékat, jsem velmi hezký, reprezentativní typ, žádná vráska, dbám o svou pleť 

denně. 

Samuel se podívá nahoru. 

Bůh se ozve: Tento určitě ne. 

3. syn (vědec) – přichází před Samuele, čte si velkou knihu, má brýle 

Vědec: Dobrý den, profesor, doktor Aminadab, PhD, ThD, ArtD, M.A., mám nejvíce titulů z rodiny, jsem 

chytrý, myslí mi to, na svém kontě mám řadu patentů a napsal jsem už 20 knih. 

Samuel se podívá nahoru. 

Bůh: Dělá se chytřejším než já, toho určitě nevyberu. 

4. syn (umělec) – přichází k Samuelovi a učí se scénář. 



Samuel: Ty budeš… 

Umělec: … herec, zrovna se učím hlavní roli v novém sci-fi filmu Arrrrrrmagedon. Za chvíli jsem schopen 

se naučit jakýkoli text, mám paměť jak slon. 

Samuel se podívá nahoru.  

Bůh: Ten taky ne, to by byla apokalypsa, kdyby se ujal vlády. 

5. syn (podnikatel) – přifičí v autě (dělá jako že řídí), vystoupí a zvoní mu mobil, zvedne ho a řekne, ať 

zavolá později. Přijde k Samuelovi. 

Podnikatel: Promiňte za zpoždění, to víte – byznys je byznys. Moji zaměstnanci chtějí pořád přidat. 

Představte si, že ke mně přišel  jeden dělník a řekl mi: Řediteli, chci přidat. Tak jsem mu řekl: No tak 

přidej!!! Já to s lidmi umím. Řízení je moje. 

Samuel se podívá nahoru.  

Bůh: Ne ne, můj lid není firma. 

6. syn (zpěvák): přichází, má srandovní brýle a drží v ruce CD. 

Zpěvák: Zdravím. Rád vás vidím proroku, nechcete moje nové CD? Zadara. Mám tam nové songy, dobře 

se to prodává, myslím, že letos mi slavík neuletí. 

Samuel se podívá nahoru:  

Bůh: Ne ne, ani ten. 

7. syn (sportovec-tenista): přichází s raketou a s medailí. 

Tenista: Samueli, mám zlato z dvouhry!!! Dosáhl jsem maximum, takže už vlastně takový král jsem, ne? 

Samuel se podívá nahoru. 

Bůh: Král není ani nebude. 

Nikdo další nepřichází. 

Samuel: To jsou všichni? Už žádného syna nemáš?  

Jišaj: Ještě jeden, ale to je jen pasáček, někde pase. A navíc je mladý, zahájil pubertu. 

Samuel: Tak ho zavolej! 

Jišaj odejde a přivede Davida. 

David přichází s holí před Samuela. 

David: Dobrý den, pane. 

Samuel si pro sebe říká: Vždyť to je zrzek… 

Vtom Bůh do toho vpadne: To je on. Pomaž ho! 

Samuel bere olej a vyleje ho trochu na hlavu Davida.  

Samuel: Pomazávám tě olejem za krále nad Izraelem. Až nadejde čas, staneš se jím! 

Samuel odchází do Rámy. (Rozcestník se šipkou RAMA). 

 

SCÉNA 2: David uklidňuje Saula. 

Saul si čte lejstro (něco jako svitek) a přitom se začne rozčilovat. 

Saul: To je hrůza, to je děs. Totálně neschopní bojovníci. Tak mě to rozčiluje. A dělá rozčileného. 

Služebníci: Zase ho přepadl ten zlý duch od Hospodina. Zkusíme ho uklidnit hudbou. Najdeme někoho. 

Služebníci přivedou klavíristu. Začne hrát hezky… 

Saul: To mě neuklidňuje, naopak je to čím dál horší. 

Služebníci: Tak to je opravdu ten zlý duch… 

Služebníci přivedou Davida. 

David brnká na kytaru před Saulem. 

Saul se uklidňuje, když se uklidní, ptá se Davida. 

Saul: Dobře, ty kluku rezavá, jsi jediný, kdo mě dokáže uklidnit. Budeš tu u mě bydlet, a když ten záchvat 

na mně zase přijde, budeš mi hrát. 

David: K službám pane. 

Saul: Počkej, a kdo vlastně jsi, jak se jmenuješ? 



David: Jsem David, syn tvého služebníka Jišaje Betlémského. 

Saul: OK, budeš mi hrát a taky nosit zbroj. 

David: Jak si přejete pane králi. 

 

Vypravěč: O několik měsíců později. 

Izrael se dostal do nebezpečí, když ho ohrožovala armáda Pelištejců, jejímž vůdčím bojovníkem byl muž 

jménem Goliáš. Země se ocitla ve válce. David se mohl na čas vrátit domů. Byla to však zvláštní bitva. 

SCÉNA 3:  Boj s Goliášem 

2 zástupy (Izraelci a Pelištejci) – nakreslené. 

Vystupuje Goliáš, aby haněl Izraelce. 

Goliáš na Izraelce: Co tady děláte? Přišli jste do boje? To má být sranda? Vypadáte jako banda igráčků, 

jako figurky na vánoční stromek. Myslíte si, že vám ten váš Bůh pomůže, ale nevypadá to tak. Máte 

v kalhotách – cítím to až sem. Tak víte co? Nebudeme to komplikovat. Vyberte někoho, kdo půjde se 

mnou bojovat. Když mě přemůže, vyhráli jste a budeme vašimi otroky. To se ale nestane. Cha cha cha. 

Jako že se Goliáš jmenuju. Ale když vyhraju já, tak vy budete našimi otroky. 

 

V izraelském táboře. Davidovi 2 bratři a král. 

Saul: Tak to je blbý, pánové.  

Bratr 1: Králi, všichni jsou podělaní strachy, přiznávám, že i já. Mu se nikdo nepostaví. 

Bratr 2: Budeme to hrát na pat. Uvidíme, jak dlouho to vydržíme. 

 

U Jišaje 

Jišaj k Davidovi: Synu, už je to více než měsíc, co jsou tvoji bratři ve válce. Nic o nich nevím, internet mi 

nejede. Vezmi tady éfu praženého zrní a 10 chlebů a 10 sýrů. Pozdrav bratry a přines mi zprávy. 

David: Dobře, otče. Hned zítra se tam vydám. 

David si nabalí věci a jde do Izraelského tábora. 

 

V izraelském táboře: 

David přichází a opět vystupuje Goliáš. 

Goliáš: Tak co vy vojáčci, vy malincí panáčci. Jak tak na vás koukám, tak zatím nic, co? Nikdo z vás se 

mi nepostaví? To se dalo čekat! A prý mají mocného Boha. Kde je? Vy mu věříte? Tak proč se tak bojíte? 

Jste totální másla… úplné šunky. Já Goliáš jsem king! 

Bratr 1: Tak to je husté. Kéž by se tak našel někdo, kdo by se mu postavil. Ale když je jednou tak větší 

než kdokoli z nás a s tou zbrojí váží jako tank? 

Bratr 2: Kdyby ho někdo zabil, dostal by od krále veliké bohatství a jeho dceru za ženu. A přece se nikdo 

pořád nenašel. 

David vstupuje a říká k bratrům: 

David: Zdarec bráchové. Nesu vám tu od táty nějaké ty dobroty…. Co jsem to ale slyšel od toho 

neobřezance, vychloubače? Jak uráží nás a hlavně našeho Pána Boha? To se mu fakt nikdo nepostavil? 

Asi to budu muset udělat já. 

Bratr 1: Ty, prcku? Beztak ses jen přišel kouknout na bitvu. 

Bratr 2: Zvědavý a drzý ještě k tomu. Val alou domů!!! 

David: Ne, půjdu před krále a uvidíte, že ten obr bude mít na mále! 

David přichází ke králi. 

Saul: Co tu chceš Davide? Snad jsi mi tu nepřišel zahrát. 

David: Ne, králi, tvůj služebník půjde s tím Goliášem bojovat. Nebude přece tak tupit našeho Boha. 

Saul: Ale di ty mladíku, vždyť  ani nedosáhneš na kliku. 



David: Kdyby jen král věděl, co už mám na triku. Při hlídání ovcí zabil jsem jak lva, tak medvěda. A beze 

zbraně jsem se vrhl na ně. Holýma rukama jsem lva chyt za hřívu a tlouk jsem s ním o zem až zdech. A 

Bůh mi jistě pomůže a toho fracka přemůže! 

Saul: Nu dobrá tedy Davide. Vem si zbroj a vyhlas boj. 

 

David se obléká do zbroje. Kastrol na hlavu. 

David: Vždyť v tom se ani nehnu. Vůbec nejsem na to zvyklý, oblékat si ty nesmysly.  

David zbroj ze sebe sundá. 

Vezme si prak, hůl a 5 kamenů. 

David: Vezmu si svou hůl, prak a 5 kamenů. 1 bude sice stačit Bože, ale 5 to jistí. Už tak vypadám jako 

velký šílenec, že ti vůbec věřím. 

David jde ke Goliášovi. 

 

Goliáš: Cha cha cha cha….. jen se směje.  

Goliáš: Tak to je snad vtip, ten že se umí bít?  

David: To víš že umím  

Goliáš: Tak pojď prcku blíž, brzy uvidíš, jak můj meč tě sejme, a pak tě zadupu do země 

David přistoupí blíž a vytahuje prak. 

Goliáš: Šálí mě snad zrak? Já tam vidím prak! No a taky hůl – si myslí že jsem vůl? 

David: Prak a hůl – to je teď kůl. A když to Bůh posvětí, hned ti hlava uletí. 

Goliáš: Tak poď, skrčku rezavej, do boje se dej a jen se necvástej. 

David: To ne já to Hospodin, ten ti dá ránu do slabin. 

Goliáš se přibližuje a zvedá meč. 

David bere prak a vystřeluje kámen. Goliáše trefí do hlavy a ten padá k zemi. 

David přijde ke Goliášovi, vezme jeho meč a usekne mu hlavu. Nabodne ji na kůl. A jde k bratrům. 

Bratři: To je maso, Davide, naprosto nechápem, ale už je nám hej. Na Pelištejce!!!!! 

David: Když Bůh je s námi, kdo proti nám? Aby se však projevilo, musíme začít konat. 

 

Moudré věty: 

 

Bůh si používá pro své velké plány ty, do kterých bychom to nikdy neřekli, protože oni se na něho musí 

skutečně spolehnout. 

Boha uvidíš jednat až tehdy, když mu uvolníš místo a dáš se mu k dispozici. 

Bůh je velký a má moc, abychom to však mohli uvidět, musíme se sami stát malými. 

Když stojíš před velkými věcmi, podívej se na ně z Božího pohledu. 

Věřit Bohu není sezení se založenýma rukama, ale odvaha vstát a něco udělat. 

Největší překážkou pro Boha jsou naše špatné představy o něm. 

Bůh je větší než naše problémy, ale často ho přes ně nevidíme. 

U Boha není nic nemožné, to jen my lidé na to někdy zapomínáme. 

 

Na závěr každý bude mít papír s jedním slovem následující věty: 

Neříkej Bohu, že máš velký problém, řekni problému, že máš velkého Boha. 


