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Čteme si
z Bible

Jakou barvu má
tvoje hvězda?

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále
Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě
a ptali se: „Kde je ten právě
narozený král Židů? Viděli
jsme na východě jeho hvězdu
a přišli jsme se mu poklonit.“

vyptal na čas, kdy se hvězda
ukázala. Potom je poslal do
Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti;
a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel
poklonit.“

Když to uslyšel Herodes,
znepokojil se a s ním celý
Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu
a vyptával se jich, kde se má
Mesiáš narodit.
Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je
psáno u proroka: ‚A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka
nejsi nejmenší mezi knížaty
judskými, neboť z tebe vyjde
vévoda, který bude pastýřem
mého lidu, Izraele.‘“

Vešli do domu a uviděli dítě
s Marií, jeho matkou; padli na
zem, klaněli se mu a obětovali
mu přinesené dary – zlato,
kadidlo a myrhu. Potom, na
pokyn ve snu, aby se nevraceli
k Herodovi, jinudy odcestovali
do své země.

Tehdy Herodes tajně povolal
mudrce a podrobně se jich

Označ hvězdu, za kterou bys chtěl/a jít:
ohleduplnost

pochvala

počítač

ochota

známky

přátelství

Doplň modrá písmenka z textu:
Indiánskému náčelníkovi, o kterém je následující příběh, ukazovala
cestu bílá hvězda, která říkala:

„Nikdy nezapomeň...
č

,
.

Matoušovo evangelium, 2. kapitola, verše 1–12
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vítězství

pomoc druhým

sny

nakupování
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Oni krále vyslechli a dali se na
cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi,
až se zastavila nad místem,
kde bylo to dítě. Když spatřili
hvězdu, zaradovali se velikou
radostí.

Mudrcům ukázala
cestu do Betléma
hvězda. Směr cesty
mohou ukazovat i další věci.

Bílá hvězda

měsíc opět o něco dříve, vyšel
z domu a pospíchal k nejbližšímu kopci. Tam zvedl své
oči k horám, aby hvězdu opět
spatřil.

Indiánský náčelník Stříbrný
měsíc žil se svým kmenem
pod jedním vysokým pohořím
v daleké Americe.

Byla tam. Jasně svítila, mířila
někam do dáli a náčelníka se
zmocnila velká touha.

Jednoho rána Stříbrný měsíc
velmi časně vstal. Chtěl pozdravit první horký dech slunce ještě předtím, než rozžhaví vrchol hory. Ale co to? Na
obloze místo slunce spatřil bílou hvězdu. Pronikavě zářila,
táhla za sebou dlouhý ohon
a i když pak ve světle vycházejícího slunce zmizela, náčelník už celý den nemyslel na
nic jiného.

Komu ta hvězda patří?
Stříbrný měsíc svolal svůj lid
a řekl jim: „Všichni dobře víte,
kdo stvořil a kdo řídí hvězdy.
Také víte, že dal každému
člověku jednu z nich. Co ale
možná nevíte je, že na nebi vyšla nová hvězda, která je nad
všechna souhvězdí jasnější.
Musí to být hvězda nějakého

Druhého dne vstal Stříbrný
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mocného krále. Chci se za ní
vydat, najít jej a pozdravit.“
„Jak dlouho budeš pryč?“ ptali
se stařešinové a Stříbrný měsíc
odpověděl: „To nevím.“
Lidé ho varovali: „V cizině číhá
nebezpečí. Měl bys své rozhodnutí dobře promyslet!“
Náčelník odpověděl: „Přemýšlel jsem už dlouho a hlas v
mém srdci stále říká: ‚Následuj
hvězdu.‘ Poslechnu a zítra za
úsvitu vyrazím.“
„Ale co bude s námi?“ ptali
se ho. „Než se vrátím, bude
vaším náčelníkem můj bratr
Rychlý jelen,“ rozhodl Stříbrný měsíc.
Přátelé nechtěli svého náčelníka pustit bez dárků pro velké-

ho krále. Přinesli kukuřičný
chléb, sušené maso a tři džbány. Jeden s olejem, druhý
s vodou a třetí s medem. Pak
ještě přibyl zlatý náramek,
přehoz utkaný z těch nejbarevnějších nití, jadeitová brož,
hebká medvědí kožešina,
náhrdelník z modrozelených
tyrkysů, jemně vyšívané boty
z jelení kůže, teplá čepice
vycpaná prachovým peřím
a kožený váček plný zlatých
zrnek.

Dobrá rada
Když bylo všechno sbaleno,
položil Rychlý jelen svému
bratrovi ruce na ramena a řekl
mu: „Nedívej se ani nalevo ani

Daleká cesta

napravo. Jdi svou cestou a nestarej se o to, co se kolem tebe
děje. Jinak mineš cíl.“

Stříbrný měsíc se vydal na cestu. Nejprve procházel dalekou
rovinou, nad kterou každou
noc viděl bílou hvězdu a řídil
podle ní své kroky. Když ráno
hvězda zmizela za obzorem,
pamatoval si její směr a šel
dál.

Když přišel Stříbrný měsíc ke
své staré matce, dala mu na
krk zlatý řetízek, na kterém
visela vzácná perla. Byl vzácný. Dostala ho před mnoha
lety jako svatební dar. „Chraň
tento šperk jako oko v hlavě,“
řekla, „a když ti dojde odvaha
a budeš pochybovat, perly se
dotkni.“

Hvězda se nezastavila ani před
ledovým pohořím ani před
hlubokými lesy a nezastavil se
ani náčelník. Přespával u cizích lidí, sedával u cizích stolů
a jedl cizí jídla. Někdy, když se
obloha zatáhla temnými mraky, si připadal unavený a ptal
se sám sebe: „Má moje cesta
smysl? Najdu toho krále?“

Pak ještě tiše dodala: „Nedívej
se ani nalevo ani napravo. Jdi
svou cestou, ale nikdy nezapomeň na člověka, který potřebuje pomoc. Jinak mineš cíl.“
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To pak Stříbrný měsíc vytáhl
zlatý řetízek, hladil perlu,
vzpomínal na domov a síla
a důvěra se mu vrátila.

nám ryby vzít. Otec se bránil,
ale oni oba zabili a ukradli
ryby, plachtu i sítě. Člun se
mnou pak nechali na pospas
vlnám a větru.

Stříbrný měsíc pluje
přes moře

„Nedívej se nalevo ani napravo a nestarej se o to,“ šeptal
si Stříbrný měsíc, ale ve svém
srdci cítil výzvu a pomohl dětem pohřbít rodiče.

Jednoho dne stál Stříbrný
měsíc na mořském břehu. Na
pláži ležel člun a vedle něj klečely tři děti. Přistoupil k nim
a uviděl, že ve člunu leží dva
mrtví lidé, muž a žena. Byli to
jejich rodiče.

Protože děti neměli plachtu
ani sítě, šel s nimi Stříbrný
měsíc do nejbližší rybářské
vesnice. Stříbrný měsíc tam
začal vyjednávat s vesničany.
Dal jim jadeitovou brož a náramek z ryzího zlata a dostal
za to síť a plachty.

„Plul jsem s maminkou a
tatínkem daleko na moře,“
vyprávěl starší chlapec. „Chytili jsme tři velké ryby. Tu se
k nám přiblížil lupiči a chtěli
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dvoustrana pro reportáž
z koledování
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rákosu a utěsněný smolou a
pryskyřicí. Stříbrný měsíc nanosil do člunu zásoby, doplnil
nádoby čerstvou pramenitou
vodou a rozloučil se s dětmi.
Začala jeho cesta po moři.

Pak zůstal nějaký čas na
pobřeží a žil s dětmi. Když
se plavili po dalekém moři,
Stříbrný měsíc si myslel: Moře
nemá konce. Měl by ses vrátit ke svému kmeni, dokud je
ještě čas. Ale hlas v jeho srdci
říkal: „Ten, který řídí hvězdy,
ten vytvořil i moře. Je věrný a
nezavede tě na bludnou cestu.“ Stříbrný měsíc tomu hlasu
věřil.

Stříbrný měsíc cestoval mnoho let. Všude, kam přišel, to
bylo stejné. Nejdříve slyšel
hlas svého bratra: „Nedívej se
nalevo ani napravo, jdi přímo
svou cestou.“ Ale pokaždé zvítězilo jeho srdce a on pomohl,
kde mohl.

Když přišel podzim a rákosí
bylo vzrostlé, prosil Stříbrný
měsíc děti, aby mu pomohly
postavit loď. Pracovali celou
zimu.

Tak cestoval už dvacet let.
Mnoha lidem pomohl a rozdal
všechno, co měl � váček zlata,
náhrdelník s třpytivými tyrkysy, vyšívané boty z jelenice,

Na jaře byl člun hotov a ležel
na pláži, pevně spletený z
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zlatý náramek i všechno ostatní. Zůstal mu jen svatební
šperk jeho matky.

do domu, kde se právě slavila
svatba. Přišla k nim nevěsta a
přinesla dva poháry vína.

Ale krále králů stále nemohl
nalézt.

„Vezměte a napijte se,“ řekla
smutně. Stříbrný měsíc vstal,
uklonil se jí a řekl: „Ať je v
truhle stále dost chleba a ve
džbánu dost mléka, na ošatce
dost sýry a nikdy ať vás netrápí
bída. Ať se ovcím daří a děti ať
nepláčou.“

Stříbrný měsíc přichází
do Kány
Jednoho dne přišel unavený
Stříbrný měsíc na místo, které
se nazývalo Kána.

„Taková přání jsou vždy vítaná,“ řekla nevěsta a poděkovala. Smutek ale z jejích očí nezmizel. Jiný host se naklonil
ke Stříbrnému měsíci a šeptal
mu: „Marta pochází z chudé
rodiny. Na drahé víno a cenný
svatební šperk to nestačilo.“

„Když jsem opouštěl svou
vesnici, byl jsem muž, který už
téměř čtyřicetkrát viděl jaro.
Teď jsem starý a nemám sílu.
Asi jsem přece jen následoval
bludné světlo.“
Nějaký žebrák jej vzal s sebou
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by před něj mohl předstoupit?
Slzy mu vstoupily do očí. Zoufale zdvihl hlavu a zadíval se
na nebe. Tu najednou spatřil
přes závoj slz bílou hvězdu.
Objevila se po dlouhé době a
zářila více než kdy jindy. Její
ohon svítil jako hrst diamantů
a Stříbrný měsíc cítil tlukot
svého srdce až v krku.
Když šel kolem studny, plnili
služebníci právě šest velkých
hliněných džbánů čerstvou
vodou.
nám vysmějí. Kdybych měla
nějaký svatební šperk, dala
bych jej za to, aby všichni hosté chválili naši slavnost. Ale já
nemám ani ten.“ odpověděla.

Stříbrný měsíc vstal a prošel
zahradou.
Mezi hosty uviděl muže. Bylo
mu asi třicet let a přátelsky
se na něho díval. Stříbrnému
měsíci bylo z jeho pohledu
teplo u srdce. Nějaká žena se
k tomu muži přiblížila a něco
mu tiše povídala. Odmítl ji, ale
ona přesto řekla služebníkům:
„Udělejte, co vám řekne.“

Stříbrný měsíc si pomyslel:
„Nedívej se nalevo ani napravo.“ Ale nevěstin smutek dojal
jeho srdce. Vzal zlatý řetízek
s perlou, který mu dala jeho
matka jako dar pro krále, a
opatrně jej dal nevěstě na krk.
Stříbrný měsíc šel za ne„Tebe poslalo samo nebe!“
věstou. Seděla v zahradě na
lavičce a smutně se dívala před vykřikla radostí a vběhla do
sebe. Opatrně se k ní přiblížil domu.
Teď už Stříbrný měsíc neměl
a zeptal se: „Proč jsi ve svůj
vůbec nic. Cítil se ubohý a
svatební den tak smutná?“
sám. Ze snu o králi králů ne„Došlo nám víno. Hosté se
zbylo nic. I kdyby ho našel, jak
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Muž, který se předtím na
Stříbrného měsíce tak laskavě
díval, přikázal služebníkům:
„Dejte z těch džbánů ochutnat
správci svatby.“ Ten nedůvě-

řivě zvedl pohár a na jazyk
nechal skanout jen pár kapek.
Pak se jeho obličej rozzářil.
Stříbrný měsíc se na tohoto
muže užasle díval. Byl to on,
kdo proměnil vodu ve víno.
Najednou Stříbrný měsíc věděl, že našel krále králů. Úplně nablízku byl ten, pro kterého nesl tolik darů ze své země.
Chtěl se před ním poklonil, ale
najednou tu stál s prázdnýma
rukama...
Stříbrný měsíc se rozplakal.
Přiblížil se k tomu muži, klesl
na kolena a tajně se dotkl aspoň jeho pláště.
Muž položil Stříbrnému měsíci ruku na hlavu a Stříbrný
měsíc prostoupila
ohromná
radost. Byl
si naprosto
jistý. Bílá
hvězda jej
dovedla do
cíle jeho
dlouhé,
předlouhé
cesty.
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