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ÚVOD
Bible, kniha Izajáš.
Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo;
nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.
Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn,
na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno:
„Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“
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Učedník 1: Dovolte, abych Vám představil tyto vážené pány.
Toto je Melichar. Povoláním mudrc. Miluje matematiku, hvězdy, planety
a svůj dalekohled.
Melichar: Nač ty oficiality. Přátelé mi říkají Meli.
Učedník 1: A toto je jeho kolega, Baltazar. Také mudrc. Ale můžeme i říci mág.
Miluje matematiku, hvězdy, planety a jízdu na velbloudovi.
Baltazar:

Můžeme si tykat. Přátelé mi říkají Balty.

Učedník 1: Ještě vám představím posledního mudrce. Mohl bych také říci astrologa.
Jmenuje se Kašpar. Miluje matematiku, hvězdy, planety a svůj klid.
Kašpar:
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Těší mě. A pro vás všechny, říkejte mi Kašpi.
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Melichar: Představte si, kluci, co jsem se dnes dočetl v novinách!
Baltazar:

Že by zase něco o nás? Třeba jako posledně .........

Melichar: Vůbec ne. Poslouchejte.
Ze zahraničí. Římská provincie Judsko, Jeruzalém.
Na vršku zvaném Golgota byl před třemi dny ukřižován Ježíš, řečený Kristus.
Židovský lid poštvaný svými veleknězi si vyžádal jeho smrt i přes námitky Piláta
Pontského. Kněží a učitelé zákona obvinili Ježíše z pobuřování lidu a z rouhání.
Podle očitých svědků o sobě několikrát prohlásil, že je Spasitelem, na kterého Židé
léta čekají.
Kašpar:

Ale to on je! My tři to přece musíme vědět!

Baltazar:

Nepřerušuj. Co píšou dál?

Melichar: Moment, teď jsem to ztratil. Á tady to je!
Poté, co Pilát vyslechl věcně chabou obžalobu, údajně prohlásil: „Já na něm žádnou
vinu neshledávám.“ A rozhodl se obviněného propustit. Hrozící nepokoje však
přiměly Piláta, aby Ježíše na smrt vydal. Ježíš byl ukřižován spolu se dvěma
zločinci. „Na kříži nad jeho hlavu přibili nápis: Ježíš Nazaretský, král židovský –
snad jako výsměch,“ vysvětlil našemu zpravodaji přihlížející.
Kašpar:
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To jsem si mohl myslet, vůbec nepochopili, co je to za krále!
Vzpomínáte, jak jsme si nechávaly zasílat zprávy z Judska spěšným
velbloudem?
Několikrát jsme četli: Ježíš tvrdí lidem, že jeho království není z tohoto
světa. Nebo - Ježíš prohlásil: „Království Boží nepřichází tak,
abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: Hle, je tu nebo je tam!
Vždyť království Boží je mezi vámi!"
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Melichar: Ano, na to si pamatuji moc dobře. Ale poslouchejte dál. To budete mrkat.
Zprvu se židovská rada domnívala, že Ježíšovou smrtí je celá epizoda se Spasitelem
uzavřena. Tři dny po jeho ukřižování se opět mezi Židy šíří podivné zvěsti.
Proslýchá se, že Ježíš procitl ze smrti a žije! Názory veřejnosti se velice různí.
„Přísahám, viděl jsem ho na vlastní oči živého. Dokonce se mnou mluvil!“ sdělil
našemu zpravodaji jeden ze šiřitelů zprávy o vzkříšení. Počet lidí, kteří tvrdí, že
viděli živého Ježíše se odhaduje až na pět set. „Nesmysl,“ prohlásila starší
obyvatelka Jeruzaléma., „je pravda, že hrob je prázdný, byla jsem se podívat. Ale
podle mě, jeho příznivci ukradli tělo a šíří tyhle lži.“ Židovská rada odmítla s naším
zpravodajem komunikovat. Uznávaný učitel zákona Gamaliel přistupuje k celé
situaci se stoickým klidem: „Víte, pochází-li toto všechno jenom z lidské fantazie, za
pár let nikdo po Ježíši ani nevzdechne. Takových spasitelů a mesiášů už jsme tu měli.
A pokud byl Ježíš opravdu Boží Syn … no potom Pán Bůh s námi!“
Baltazar:

I s Tebou, Gamalieli!

Kašpar:

Kluci, jak už je to vlastně dlouho, co jsme ho poprvé a naposled spatřili?

Baltazar:

Počkej … bude to tak 33 let zpátky, ano rok 7 před Kristem.
Ach ten výjimečný nebeský úkaz! To už zase 800 let neuvidíme.
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Meli:

Tak co nás dneska čeká? Předpověď úrody na léto – to bude hračka –
mrknu na souhvězdí Štíra a vidím.
Dále - výklad králova snu. No, jestli se mu zase zdálo o mravencích
a zlatých vázách – tak potěš koště.
Nu co, hodím to na Baltyho, ať se tentokrát zapotí on.
Balty!!!

Balty:

Co je? Hele, jestli mi zase dohodíš pofidérní kšeft jako minule,
tak si mě nepřej! Prý - mám pro Tebe bezva úkol. Méšak si u nás
objednal věštbu pro příští týden. Kolik utrží ze sobotní dražby osmi
velbloudů. Při splnění věštby - podíl ze zisku dvacet procent!
Ale že se taková věc předpovídá nejenom z hvězd, ale hlavně
z velbloudího trusu, to už si mi neřekl!

Meli:

Ale no tak Balty, snad se tolik nestalo. Podívej, výklad králova snu.
To zvládneš levou zadní. A po výkladu bývá v královském paláci raut ...

Balty:

Dobrá, dej to sem,

Meli:

A já jdu na tu úrodu.

Každý se věnuje své práci. Balty něco sepisuje. Meli pozoruje dalekohledem hvězdy.
Kašpi přichází na scénu, zcela zahloubán do knih a spisů. Přechází sem a tam.
Kašpi (nepřítomně, zcela ponořen do knihy):

Pánové, tak tohle vás položí.

Meli (nepřítomně, nemůže se odtrhnout od dalekohledu):
Pánové, tak tohle vás položí.
Kašpi:

Pokud se ve výpočtech nemýlím ...

Meli:

Pokud mě zrak nešálí …

Kašpi:

Letos už podruhé …

Meli:

Tohle už jsem letos jednou viděl …

Kašpi:

Zrovna ten samý úkaz jako v květnu …

Meli:

Nemůžu se mýlit, nepochybně stejný úkaz jako v květnu …
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Kašpi a Meli (odtrhnou se od knihy i dalekohledu, vytřeští na sebe zrak, společně
vykřiknou):
Konjunkce Jupitera a Saturnu v souhvězdí Ryb!!!
Balty se na oba nevěřícně podívá.
Meli:

Balty! Rychle! Co to znamená?!

Balty:

Počkejte, počkejte … (spěšně se přehrabuje v poznámkách) …
tady … už to mám!
Konjukce Jupitera a Saturnu v souhvězdí Ryb.
Zpozorováno v květnu roku 7 před Kristem.
Výklad úkazu:
Planeta Jupiter rovná se královská hvězda.
Planeta Saturn rovná se hvězda Židů.
To znamená - v židovské zemi se narodí velice významný král.
A pozor! Tady jsou nějaké výpočty a poznámka od Kašpiho!
Stejná konjunkce se bude letos opakovat ještě v září a v prosinci!

Meli:

V září! To je teď!

Kašpi:

Ten král bude asi dost významný. Řekněte sami - tři stejné úkazy
v jediném roce!

Meli:

Pánové, já ho chci vidět!

Balty:

Naložte velbloudy! Balíme!
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Baltazar:

Meli, máš ještě schovaný ten výstřižek z novin? O našem putování
do Jeruzaléma?

Kašpar:

Copak Meli, schovává kde co, určitě má.

Melichar: Vida, mám. Poslouchejte.
Astrologická škola K+M+B při hvězdárně Sippar přerušuje výuku nejméně na dva
měsíce. Přední babylónští mudrci Kašpar, Melichar a Baltazar narychlo
zorganizovali poznávací zájezd do země Židů.
Baltazar:

Prý poznávací zájezd! To je výstřižek z nějakého bulváru, ne?
Člověk putuje na kraj světa, aby byl svědkem přelomu v historii
lidstva a oni si napíší - poznávací zájezd! Nehoráznost!

Melichar: Neruš. Čtu.
Podle úkazu, který zpozorovali na obloze, se právě v této krajině má narodit
významný židovský král. Učedníky z naší školy bereme samozřejmě s sebou, sdělil
našemu zpravodaji mudrc Kašpar. Domníváme se, že tato dobrodružná cesta je
jedinou možností, jak si žáci mohou ověřit naplnění předpovědi. Klademe si však
ještě jeden cíl – vzdát narozenému králi patřičnou čest. Podle našeho výkladu se
jedná o velmi významného krále. Celá karavana má před sebou dobrých tisíc
kilometrů cesty. Bude-li vše probíhat hladce, do židovské země dorazí asi za měsíc.
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Učedník 1: Už tam budem?
Meli:

Ne.

Učedník 2: Už tam jsme?
Balty:

Ne.

Učedník 3: Už jsme tady?
Kašpi:

Jo.

Učedník 4: Vážně?
Kašpi:

Jo. Ještě asi čtyřista kilometrů a jsme tam.

Velbloud se sesune na zem.
Meli:

Dobrá, pro dnešek stačí. Utáboříme se tady.

Kašpi:

Žáci, včera večer jsme hovořili o tom, jak je důležité zjistit
ke každé předpovědi co nejvíce souvislostí. Neboť mudrc, pokud
nezjistí, na co se má dívat, může mít hledanou věc přímo před očima a
přesto ji přehlédne.

Balty:

To zní moudře, není Kašpi náhodou mudrc.

Kašpi:

Nuže, žáci, doufám, že jste řádně prostudovali doporučené židovské
spisy, zejména proroctví. A nyní nám i spolužákům přednesete, co jste
o novém králi zjistili.
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Učedník 1 se hlásí.
Kašpi:

Ano, Šadraku.

Učedník 1: Z proroka Izajáše:
Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude
mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje."
Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho
království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky.
Myslím, že ten nový král bude potomkem slavného židovského krále
Davida. A bude vládnout dobře, spravedlivě a pokojně.
Učedník 2 se hlásí.
Kašpi:

Nu, Arjóku.

Učedník 2: Já jsem našel jsem něco podobného. Bude to potomek Jišajův.
Jišaj byl přece Davidův otec.
Zcela jistě to bude dobrý král, neboť dostane moudrost od Boha.
Poslouchejte. Z proroka Izajáše:
I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.
Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady
a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.
Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči,
nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě,
o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva.
Učedník 3: Já mám také něco zajímavého. Z proroka Micheáše:
A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten,
jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.
Podle mého názoru se narodí nový král narodí v Betlémě. Král David
také pocházel z Betléma.
Soudím také, že je to Spasitel, Boží Syn, na kterého Židé čekají. Jak
byste si jinak vyložili – jeho původ je odpradávna, ode dnů věčných.
Věčný je přece Bůh.
Balty:
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S tím Betlémem se mi to moc nezdá. Královské město Židů je přeci
Jeruzalém. Myslím, že se narodí tam. Ale s tím Spasitelem to je zajímavá
myšlenka. Ano, mohl by to být on.
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Učedník 4: Souhlasím. Podívejte, co jsem objevil já.
Z proroka Izajáše:
Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno
Immanuel (to je S námi Bůh).
Znamení od Panovníka - to se dá vyložit jako znamení od Boha.
Jaké dítě by mohlo být znamením od Boha než právě Spasitel.
Učedník 5: Ano, Židé čekají na Spasitele, který odpustí lidem hříchy. Prorok Izajáš
o Spasiteli píše:
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel
pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin
postihl pro nepravost nás všech.
Učedník 6: Ano. Bůh slíbil, že lidem odpustí kvůli Spasiteli hříchy.
Prorok Jeremjáš píše:
Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův.
Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.
Občas přemýšlím o svém životě, je tam pár černých míst, které bych
nejraději vymazal. Myslíte, že ten nový král, ten Spasitel, jak říkáte,
může odpustit hříchy i mě?
Kašpi:

Nevím. Sám uvidíš, až se s ním setkáš. Ale pokud jde o mě, zaobírám se
podobnými myšlenkami.

Učedník 7: A teď poslouchejte co jsem objevil já:
Opět prorok Izajáš:
K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.
Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midjánu a Éfy; přijdou všichni
ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu.
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Učedník 7: A v knize žalmů se píše:
Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby.
Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.
Ať je živ! Budou mu dávat zlato z Šeby, ustavičně se za něj modlit, žehnat mu
neustále.
Učedník 7: Zdá se mi to nebo ne? Přemýšlejte! Putujeme za světlem?
Všichni:

Putujeme!

Učedník 7: Máme s sebou velbloudy?
Všichni:

Máme!

Učedník 7: Jdeme se tomu novému králi poklonit?
Všichni 7: Jdeme!
Učedník 7: Neseme mu zlato a kadidlo?
Všichni 7: Neseme!
Učedník 7: Ano, to proroctví je přímo o nás!
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Posel 1:

Pane, neseme dnešní novinky.

Herodes:

Spusťte!

Posel 1:
Příkaz císaře Augusta k soupisu všeho lidu způsobil kolaps dopravy. Lidé
cestují,
aby se dali zapsat ve svých rodných městech. Na hlavním tahu Jeruzalém – Jericho je
ochromena doprava v obou směrech. Tvoří se kolony. Odbočka na Gibeu je už zcela
neprůjezdná …
Herodes:

Víme, víme, takhle je to už týden. Co tam máte dál?

Posel 2:
V Jeruzalémě se objevila karavana z Babylóna. Tři astrologové a jejich učedníci
z hvězdárny Sippar se vyptávají na nového krále. Spatřili
na východě jeho
hvězdu a jsou přesvědčeni, že se v těchto dnech někde v Jeruzalémě narodil.
Herodes:

Cože? Nový král? A tady v Jeruzalémě? Jak to, že o něm nic nevím?!

Posel 2:

Pane, obyvatelé Jeruzaléma o něm také nevědí. Nikdo nedokázal
mudrcům poradit.

Posel 1:

Ovšem lidé už začínají panikařit. Kdekdo říká, že by se mohl narodit
Mesiáš - Spasitel, na kterého všichni čekáme.

Herodes:

Zavolejte okamžitě velekněze a zákoníky!

Poslové odejdou.
Herodes:

Nový král? To nemůžu dopustit! Královský trůn patří jenom mě!
Musím se ho zbavit.

Přicházejí velekněží a zákoníci.
Herodes:

Slyšel jsem, že se mezi lidem šíří zvěsti o narození nového krále.
Povězte mi, už se narodil? A kde se narodil? Mohl by to být Mesiáš?

Velekněz: Pane, nemusíš se znepokojovat. Jsme učitelé svatého Písma. Nevíme nic
o tom, že by se Spasitel narodil. Chci tím říci, že kdyby se narodil, určitě
bychom o tom věděli jako první.
Cesta tří králů
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Herodes:

Prý se po něm shánějí nějací mudrci z východu a vyptávají se lidí.
Předpověděli jeho narození podle hvězd! Co o tom soudíte?

Zákoník:

Pane, my se řídíme zákonem a proroctvími, nezajímáme se o hvězdy.

Herodes:

A co tedy říkají ti vaši proroci?

Zákoník:

Prorok Micheáš napsal:

A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť
z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.
Herodes:

Nerozumím.

Velekněz: To znamená, pane, že Spasitel se zcela jistě narodí v Betlémě.
Herodes:

Dobrá, to mi stačí. Můžete jít.

Velekněz a zákoník odejdou.
Mudrci přichází na scénu, přiběhne k nim posel a vede je k Herodovi.
Posel 1:

Sss. Pojďte se mnou, král Herodes si přeje s vámi mluvit.

Herodes:

Pšt. Tady i stěny mají uši. Slyšel jsem, že hledáte nového krále?

Meli:

Přesně tak, pane. Přišli jsme se mu poklonit, vzdát mu čest a darovat
vzácné dary. Víme, co se sluší a patří na krále.

Herodes:

Vím, kde se má narodit.

Balty:

Ano?! Pane, samo nebe nám Tě poslalo! Prozraď nám prosím, kde je!

Herodes:

Prozradím. Ale mám jednu podmínku. Až ho najdete, vrátíte se co
nejrychleji ke mně. Řeknete mi, kde přesně je a já se mu půjdu také
poklonit.

Kašpi:

V tom nevidíme žádný problém. Cestou zpět se tu stavíme.

Učedník 3: Nuže?
Herodes:

Nuže. Má se narodit v Betlémě.

Učedník 3: Vidíte, já to říkal!
Cesta tří králů
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Mudrci a učedníci přicházejí do chléva. Drží se za nos.
Učedník 2: Přátelé, to by mě nenapadlo, že budeme hledat krále ve chlévě.
Učedník 4: To je smradu. Ještě že mu neseme to kadidlo.
Meli:

Pokoj vám. Jmenuji se Melichar, mudrc. Toto jsou moji kolegové,
Baltazar, Kašpar a naši učedníci.

Josef:

Těší mě. Jsem Josef, toto je moje žena Marie. Právě se nám narodilo
dítě. Pojmenoval jsem ho Ježíš, to znamená Hospodin je spása.

Balty:

Jééé, můžeme se na něj podívat? Přišli jsme se mu poklonit.

Kašpi:

Nádherné dítě. Vítej králi!

Učedník 4: Náš Spasitel! Stane se králem mého srdce!
Meli:

Přinesli jsme Ježíšovi dary.

Učedník 5: Zlato.
Učedník 6: Kadidlo.
Učedník 7: Myrhu.
Josef:

Nádhera! Tolik vzácných darů jsem nikdy neviděl!
Doufám, že nepospícháte, posaďte se. Není to tu zrovna pětihvězdičkový
hotel, ale je tu teplo …

Němá scéna. Všichni si posedají. Popíjejí. Povídají si.
Učedník 6: Josefe, řekni nám, je Ježíš opravdu Spasitel? Může odpustit hříchy? Víš,
někdy přemýšlím o černých místech ve svém životě. Mohl by to být on,
kdo je .... nevím jak to říct … vymaže?
Josef:
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Než se Ježíš narodil, zdál se mi sen. Zjevil se mi anděl a řekl: Josefe,
synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní
bylo počato je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš,
neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.
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Melichar: Kolem Ježíše se opravdu děly zvláštní věci.
Baltazar:

To ano, vzpomínáte, jak jsme se vraceli z Betléma domů? Naplánovali
jsme cestu zpět přes Jeruzalém. Chtěli jsme se stavit u Heroda a oznámit
mu, že jsme Spasitele našli.

Kašpar:

Představte si, ten průšvih, že by se dozvěděl, kde je! Nemůžu
zapomenout na to ráno, kdy jsme změnili plány. Všem se nám zdál
stejný sen. Meli, ty ses ráno probudil a říkáš: Vrátíme se jinudy. Zdálo se
mi, že chce Herodes Ježíše zabít. Nato vstal Balty a říká: Kluci, viděl
jsem ve snu krále Heroda, mířil do Betléma s mečem v ruce. Myslím, že
chce Ježíše zabít. Zůstal jsem na vás koukat! Měl jsem úplně stejný sen.

Přiběhne učedník, úplně zchvácený.
Učedník 6: Kašpare, Melichare, Baltazare!
Melichar: Ach Ti učedníci, nenechají učitele chvíli na pokoji. Člověk si nemůže
v klidu přečíst noviny a zavzpomínat si …
Baltazar:

Co se děje?

Učedník 6: Vzpomínáte, jak jsme tenkrát objevili Ježíše? V novinách píšou, že byl
ukřižován a zase vstal z mrtvých. Předpovědi se naplnily. Měl přece trpět
za viny lidí, aby jim Bůh mohl odpustit. Vidíte, tady to píšou …

ZÁVĚR
Bible, Janovo evangelium.
Ježíš řekl: Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě,
ale bude mít světlo života.
____________________________________________________________________
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