CHLAPEC, KTORÝ NEDOŠIEL DO BETLEHEMA
Podľa príbehu Bruna Ferrera
Postavy: Rozprávač, Jonáš, dedko Eliáš, pastieri, matka s dieťaťom, pocestný, dievčatko
Rekvizity: deka, chlieb, fľaša vody, bábika ako dieťa
Obraz 1
(Na scéne sedí Jonáš a dedko Eliáš)
Rozprávač: Na kraji hlbokého lesa býval chlapec menom Jonáš. Jeho otec v lete pásol
dobytok a v zime pracoval v lese. Bol teda neustále preč a mama mala tiež plné ruky práce.
Jonáš preto najviac času trávil s dedkom Eliášom, ktorý mu rozprával nádherné príbehy.
Jonáš: To bol ale krásny príbeh. Dedko, odkiaľ ich všetky poznáš?
Eliáš: Rozprával mi ich môj otec a jemu zasa jeho otec. Sú to všetko staré príbehy, z ktorých
sa môžeš veľa naučiť. (Odmlčí sa a zahľadí sa na nebo. Po chvíli ukáže rukou k nebu a povie)
Pozri, Jonáš, aká krásna hviezda.
Jonáš: (Hľadí tiež na nebo) Aasta, Tá je krásna. Dedko, kto urobil takú krásnu hviezdu?
Eliáš: Pán Boh.
Jonáš: Pán Boh?
Eliáš: Áno. On urobil celý svet, všetko, čo je okolo nás, ba dokonca aj nás.
Jonáš: Aj mňa?
Eliáš: Veru, aj teba. On urobil aj tvoje ruky, ktorými sa hráš, aj nohy, ktorými beháš.
Jonáš: (Tleskne a dupne) Moje ruky aj nohy urobil Pán Boh? To je úžasné.
Eliáš: Veru je. Pán Boh je nesmierne múdry a dobrý. Urobil veľmi veľa dobrých a krásnych
vecí.
Jonáš: Dedko, a kde býva Pán Boh? Chcel by som ísť za Ním a poďakovať Mu.
Eliáš: Jooj, Jonáš, to nie je také jednoduché. No ja som už starý, onedlho sa s Pánom Bohom
stretnem a odovzdám Mu tvoj odkaz.
Jonáš: (Povzdychne si)
Pastieri: (Prichádzajú z jednej strany scény a prechádzajú okolo Jonáša a jeho dedka.
Radostne im jeden cez druhého oznamujú) Narodil sa Boží Syn ... Už ste to počuli? ... Narodil
sa Mesiáš.
Eliáš: Bratia, čo to vravíte? Čo sa to stalo?
Pastier 1: Narodil sa Boží Syn. Dnes v noci. V Betleheme.
Eliáš: (Rozrušene) Odkiaľ to viete?
Pastier 2: Anjeli nám to oznámili. Nad poľom sa zjavil anjel a povedal, že v meste
Dávidovom sa narodil Spasiteľ sveta.
Pastier 3: A potom sa zjavili celé zástupy anjelov a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Eliáš: A kam sa teraz uberáte?
Pastier 1: Ideme do Betlehema. Chceme sa pokloniť Spasiteľovi. (Pastieri pokračujú v ceste
až úplne odídu zo scény.)
Jonáš: Dedko, čo sa to stalo? Čo to tí pastieri hovorili?
Eliáš: (Natešene a stále rozrušene) Nepočul si? V Betleheme sa vraj narodil Boží Syn. To je
úžasné. Celé roky sme Ho čakali a už je tu.
Jonáš: Boží Syn? (Uvažuje a hovorí viacmenej pre seba) Ale ak je tam Boží Syn, tak tam
musí byť aj Pán Boh. Veď kde je Syn, tam je aj Otec. (Napokon hovorí rozhodne) Dedko,

idem do Betlehema. Chcem navštíviť Pána Boha a za všetko Mu poďakovať. A vezmem Mu
aj nejaké dary. Určite bude potrebovať nejaké jedlo, pitie a možno aj deku na prikrytie.
(Vezme všetky menované veci a odíde zo scény)
Obraz 2
(Na scéne sedí žena s dieťaťom v náručí)
Rozprávač: A tak sa Jonáš vybral na cestu. Šiel hodnú chvíľu, až stretol uzimenú matku
s dieťaťom.
Matka: (Hojdá dieťa a prihovára sa mu) Noo, mojeee, tíško, hádam sa nad nami Boh zľutuje
a pomôže nám.
Jonáš: (Prichádza z jednej strany scény. Zastane pri matke.) Šalom, čo tu sedíte uprostred
noci na studenej zemi?
Matka: (Smutne) Nemáme kam ísť, nemáme vôbec nič, je noc a navyše zima. Moje dieťa už
takmer zamrzne a ja ho nedokážem zohriať.
Jonáš: Ja mám deku. Síce som ju chcel dať Božiemu Synovi, ale On by určite z nej nemal
radosť keby vedel, že som nechal vaše dieťa zamrznúť. (Dá deku žene)
Matka: (Potešene) Ďakujem ti, chlapče, sám Boh ťa iste poslal.
Jonáš: Nie je za čo. Majte sa dobre. (Pokračuje v ceste a odchádza zo scény)
Matka: Aj ty, nech ťa Boh žehná.
Obraz 3
(Na scéne stojí muž, ktorý sa opiera o stenu a tvári sa unavene a zničene)
Rozprávač: Jonáš pokračoval v ceste a po ďalšej chvíli stretol vysileného muža, ktorý sotva
stál na nohách.
Jonáš: (Prichádza z jednej strany scény. Zastane pri mužovi) Šalom, čo tu takto stojíte
a opierate sa?
Pocestný: (Zničene) Prosím ťa, daj mi napiť. Prichádzam z púšte a umieram od smädu.
Jonáš: Mám vodu, ale chcel som ju dať Božiemu Synovi. No nevadí. On by bol určite smutný
keby vedel, že som vás kvôli nemu nechal zahynúť smädom. (Podá mužovi fľašu)
Pocestný: (Potešene) Ďakujem ti, chlapče, sám Boh ťa iste poslal. (Napije sa z fľaše)
Jonáš: Nie je za čo. Majte sa dobre. (Pokračuje v ceste a odchádza zo scény)
Pocestný: Aj ty, nech ťa Boh žehná.
Obraz 4
(Na scéne sedí schúlené dievčatko)
Rozprávač: Jonáš pokračoval v ceste a dúfal, že už čoskoro príde do Betlehema. Namiesto
toho stretol dievčatko, schúlené do skromných šiat.
Jonáš: (Prichádza z jednej strany scény)
Dievčatko: (Keď Jonáš príde k nej, natiahne k nemu ruku) Šalom, pocestný, nemáš aspoň
kúsok chleba? Celý deň som nenašla nič na jedenie, som hladná a je mi veľká zima.

Jonáš: (Zastane) Šalom, ja kúsok chleba mám, no ten nesiem do Betlehema Božiemu Synovi.
(Chvíľu uvažuje) No nevadí. On by z neho určite nemal radosť keby kvôli Nemu niekto iný
zahynul od hladu. (Podá chlieb dievčatku a ono doň zahryzne)
Dievčatko: (Potešene) Ďakujem ti, sám Boh ťa iste poslal.
Jonáš: Nie je za čo. Maj sa dobre. (Pokračuje v ceste a odchádza zo scény)
Dievčatko: Aj ty, nech ťa Boh žehná.
Obraz 5
(Na scéne leží Jonáš a pri ňom sedí jeho dedko Eliáš)
Rozprávač: Jonáš pokračoval ďalej a myslel si, že už-už bude v Betleheme, no stále nič.
Unavený klesol do trávy, rozplakal sa a zaspal. Keď sa zobudil, ocitol sa doma, pri svojom
dedkovi.
Jonáš: (Prebúdza sa) Kde to som? (Pretiera si oči)
Eliáš: Doma.
Jonáš: (Smutne) Dedko, nenašiel som Boha ani Božieho syna. Chcel som Mu poďakovať
a odovzdať Mu dary, ale všetko som dal ľuďom, ktorí ich potrebovali.
Eliáš: (Hladí Jonáša) Jonáš, práveže nie. Ty si Boha našiel.
Jonáš: Ako to?
Eliáš: Dal si Božiemu Synovi deku, chlieb i vodu. Boh má totiž ľudí natoľko rád, že
čokoľvek urobíme pre ľudí, akoby sme urobili pre Neho.
Rozprávač: Chceš aj Ty urobiť niečo pre Božieho Syna alebo Mu dať nejaký dar? Urob niečo
dobré pre iných, obdaruj niekoho, kto to potrebuje a obdaruješ tým Božieho Syna. Lebo
čokoľvek urobíme čo i tomu najmenšiemu z ľudí, urobíme pre Boha.
Štefan Kiss

