Kdo opravdu přišel za Ježíšem
I.
(V pozadí je obraz Betléma od lidového tvůrce.)
1. vypravěč: Odedávna snažili se
slavní mistři štětcem, rydlem
zachytiti, jak to bylo,
když se Pán Bůh zjevil lidem.
Také prostí muži z lidu –
říkáme jim betlémáři –
Betlémy (betlémy) nám zanechali
s celou řadou různých tváří.
2. vypravěč

(ukazuje ukazovátkem jednotlivé postavičky):
Vidíme tu selky v krojích
s vánočkou a kupou vajec.
Tam zas spěchá tlustý řezník,
jitrnic má plný ranec.
Sedlák nese ovčí kožich,
ať Ježíšek ohřeje se!
Vždyť se v jeslích ubožáček
pod plenkami zimou třese!
Ozbrojence s halapartnou
postavili k městské věži.
Ponocný zas se svou lampou
spáče v domech v noci střeží.

1. vypravěč: Takhle to však v Písmu svatém
vykresleno vůbec není.
Měšťani a venkovani
nejsou v bibli (nikde) uvedeni.
To jen zruční betlémáři
vedení svou fantazií
vytvořili postavičky,
které v jejich dílech žijí.
2. vypravěč: Ve skutečnosti těch lidí,
kteří k jeslím pospíchali,
nebyl žádný velký zástup,
ale spíš jen hlouček malý.
Není jisto, zda už v noci
mudrci tam dorazili.
Možná, že až někdy k ránu
dostali se k svému cíli.
V šeru chléva kolem jeslí,
v nichž leželo v plenkách děcko,
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byli pouze otec s matkou,
pastýři – a to je všecko.
1. vypravěč: Zvony ani hlučné salvy
tedy dítě nevítaly.
Nikdo mu též při zrození
neholdoval jako králi.
Proto si dnes připomeňme
Ježíše už dospělého.
Mnoho lidí všeho druhu
se s ním tenkrát setkat chtělo.
Přicházeli s touhou v srdci,
s otázkami, chorobami.
Co chtěli a co jim řekl,
vyslechněte si teď sami!
II.
Rodiče s malými dětmi (Mk 10)
Rodiče:

Prosíme tě, moudrý rabi (Mistře),
vlož na naše děti ruce,
ať je vede Bůh svým Duchem
a naplní jejich srdce!

Učedníci:

Dejte pokoj s těmi dětmi!
Rabi (Mistr) nemá nyní čas!
Právě teď má jiný program
a nemůže přijmout vás.

Ježíš (nejnáročnější postava celého pásma, proto by ho měl zobrazovat raději dospělý
představitel): Jakým právem stavíte se
mezi mne a rodiče?
Také děti budou vždycky
patřit do mé náruče.
Kananejská žena (Mt 15)
Žena:

Odpusť, Pane, že tě ruším!
Prosím tě však na kolenou:
Vyslyš mne a ve své lásce
slitování měj s mou dcerou!
Lomcuje s ní divná nemoc,
záchvaty má každou chvíli.
Žádný lék jí nepomáhá –
a mne síly opustily.
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Učedníci:

Odežeň ji přece, Pane,
nebo bude ječet pořád!
Je to jenom Kananejka!
Nenechej ji povykovat!

Ježíš:

Já jsem přišel k Izraeli,
k lidu, co ctí Hospodina!
Ty však, ženo, sloužíš modlám,
tvá zbožnost je zcela jiná.
Mám vzít chleba vlastním dětem
a hodit jej, jak se říká,
pohanským psům? Tvoje prosba
skutečně je neobvyklá!

Žena:

Proč bys házel celý chleba?
Pohanským psům drobky (zbytky) stačí.
Věřím, že mne neodmítneš,
nejsi hluchý k mému pláči!

Ježíš:

Veliká je tvoje víra!
Kam až sahá láska matky!
Tvoje dcera je zas zdravá!
V pokoji jdi domů zpátky!

Samařanka (J 4)
Učedníci:

Mistře, jdeme do městečka
něco k snědku nakoupit.
Ty zde zůstaň! Potřebuješ
aspoň chvíli míti klid.

(Odejdou. Ježíš usedne u studny. Za chvíli přijde Samařanka s vědrem)
Ježíš:

Pokoj tobě, milá ženo!
Dnes je ale parný den!
Prosím tebe: Dej mi napít!
Žízním a jsem unaven.

Samařanka:

Já ti mám dát napít vody?
Samařanka nehodná?
Ty jsi Žid a nikdo z Židů
takhle s námi nejedná!

Ježíš:

Kdybys, milá Samařanko,
aspoň trochu tušila,
kdo tě prosí o napití,
tak by ses moc divila.
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Já jsem pramen živé vody.
Kdo se ze mne napije,
zdolá smrt a věčný život
získá z toho nápoje.
Samařanka:

Dej mi prosím také napít!
Věřím, že jsi Mesiáš,
jehož příchod očekává
s touhou také národ náš

Nikodém (J 3)
Nikodém:

Odpusť, Pane, že jsem přišel
na návštěvu tajně v noci.
Mnoho se teď sice mluví
o tvé moudrosti a moci,
já jsem však člen synedria,
izraelské vrchní rady,
nechci, aby každý věděl,
že se s tebou bavím tady.

Ježíš:

Člověk, který rozhodl se
cestou víry se mnou chodit,
ten se musí hodně změnit,
ten se musí znovuzrodit!
Možná, že až na Golgotě
skončí moje cesta zdejší,
veřejně se ke mně přiznáš (přestaneš se za mne stydět)
a už budeš statečnější. (J 19,39 – 42)

Bohatý mladík (Mt 19)
Mladík:

Prosím, Mistře, co mám dělat,
abych měl vždy jistotu,
že si získám věčný život?
Kvůli tomu jsem teď tu.

Ježíš:

Zachovávej přikázání!
Od dětství je jistě znáš:
Nekraď, nelži, rodiče cti,
miluj bližní! Jen se snaž!

Mladík:

O to vše jsem usiloval,
Mistře, od své mladosti.
Co však ještě? Jak si člověk
věčný život pojistí (zajistí)?
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Ježíš:

Majetku máš příliš mnoho,
ten tvé srdce svazuje.
Rozdej vše a vykroč za mnou!
To teď moje rada je.

Mladík:

Mám se tedy rozloučiti
s majetkem a se vším tím,
čeho je mé srdce plné (co mé srdce zotročuje)?
Ne, to vskutku neumím.

Ježíš:

Těžké bude pro boháče
přijít jednou do nebe,
zvykne-li si v první řadě
kupit jmění pro sebe (myslet vždy jen na sebe).

Slepec Bartimeus (Mk 10)
Slepec:

Co se děje? Kam se všichni
hrnou jeden přes druhého?
Povězte to přece slepci!
Ujměte se bezmocného!

Někdo ze zástupu:
Přichází sem rabín Ježíš,
o kterém se tolik mluví.
Je prý z rodu Davidova.
Je to ale pravda? Kdoví!
Slepec:

O tom jsem už leccos slyšel.
Vrací chorým lidem zdraví.
Možná, že by na mou nemoc (také pro mne)
právě on byl lékař pravý.
(Začne se prodírat mezi ostatními a křičí:)
Chci jít k němu! Nebraňte mi!
Slyš, Ježíši Nazaretský,
Uzdrav prosím moje oči!
Tvá moc předčí léky všecky.

Ježíš:

Jdi, jsi zdráv! A teď, když vidíš,
vzdávej chválu Hospodinu!
Jeho milost a tvá víra
způsobily tuhle změnu.

Žena hříšnice (L 12)
(Ježíš sedí s ostatními u stolu. Vběhne žena, klesne u jeho nohou, pomazává mu tekutinou
z lahvičky nohy a utírá je vlasy nebo lemem šatů.)
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Hostitel:

Cože? Co tu pohledává
tahle hnusná, hříšná žena?
Z domácností slušných lidí
dávno byla vyhoštěna.
Že si troufá vstoupiti sem,
to je drzost přímo hrozná!
Copak Ježíš, když je prorok,
její špatnost nerozezná?

Ježíš:

Vím, jak smýšlíš o té ženě
a dost smutno je mi z toho.
Jsi snad lepší nežli ona?
Bohu dlužíš velmi mnoho!
Nejsi skromný ani vlídný
ani příliš pohostinný.
Kolik hříchů na tvé duši
leží jako vrstva špíny!
Pohrdavou, tvrdou řečí
nedotýkej se té ženy!
(Obrátí se k hříšnici:)
Ženo, u mne hledáš milost?
Hříchy jsou ti odpuštěny!
III.

Ježíš:

Pojďte ke mně! Důvěřujte,
že chci vám všem pomoci,
když váš tíží vaše viny,
když vás trápí nemoci.
Cesta ke mně bude vždycky
otevřena každému –
jako lidem, kteří kdysi
pospíchali k Betlému.

POKYNY
Celé pásmo je vypracováno tak, aby nevyžadovalo dlouhodobé složité secvičování. Ani
prostor, v němž se odehrává, nepotřebuje komplikovanou výtvarnou výpravu.
Pozadí by měl tvořit velký namalovaný nebo nalepovaný lidový Betlém (betlém). Pro jeho
výrobu mohou posloužit jako předloha navržené domky a figurky. – Předlohu pro oděv
(živých) účinkujících lze najít v některé ilustrované Bibli.
Jediná náročná úloha je Ježíšova role, která by měla být obsazena dospělým představitelem
s výrazným přednesem. – Děti bez samostatné role se zapojí mezi učedníky, rodiče,
hodovníky nebo do zástupu a samozřejmě také do společného zpěvu.
Písnička „Ať si zajde do muzea“ je určena pro úvod pásma, ale její 4. sloku je možno použít
i samostatně jako mezizpěv mezi jednotlivými výstupy.
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