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Mnoho detí  na  svete  pozná príbeh o  Gašparovi,  Melicharovi  a  Baltazárovi.
Podľa legendy to boli kráľovia z Východu, v Biblii  su však nazývani mudrci,
pretože boli velmi učení. Vyznali sa v mnohých vedách i umeniach a zrejme
toho veľa vedeli o hviezdach.



Pred dvetisíc rokmi títo traja mudrci poznali, možno práve podľa hviezd, že na
západ od  ich  kráľovstva  sa  má čoskoro  narodiť nový  a  veľmi  mocný  kráľ.
Mudrci  sa  mu  chceli  pokloniť a  priniesť mu  dary.  Naložili  preto  najväčšie
drahocennosti ich doby – zlato, kadidlo a myrhu - na ťavy a slony a vydali sa
na  ďalekú cestu. Cez deň pražilo horúce slnko, karavána preto putovala i v
noci a mudrci hľadali cestu podľa postavenia hviezd na nočnej oblohe.

Nová  hviezda,  ktorá  oznamovala  narodenie  veľkého  kráľa,  zažiarila  zrazu
veľmi jasne nad veľkým mestom Jeruzalemom, akoby ich viedla. Traja mudrci
sa  zaradovali,  vstúpili  do  mesta  a  zbadali  jeho  nádherné  domy  a  paláce.
Domnievali sa, že práve v nich by mohli narodeného kráľa nájsť. Hviezda však
nezostala stáť, ale viedla ich  ďalej. Opustili  teda Jeruzalem a v  ňom i zlého
kráľa Heroda. Ten bol ich príchodom veľmi znepokojený, a akonáhle počul, že
hľadajú nového kráľa, začal okamžite premýšľať o tom, ako sa ho zbaviť. 



Mudrci medzitým putovali ďalej za hviezdou. Viedla ich k mestu Betlehem. Ale i
Betlehem zanechali  za sebou. Hviezda, ktorá ich až doteraz viedla, sa totiž
zastavila až v poliach za mestom.  Žiarila nad miestom, kde Jozef s Máriou
našli  útočiško  a  kde  teraz  spoločne opatrovali  narodeného Ježiša.  Gašpar,
Melichar a Baltazár boli v cieli. 

Vošli  dovnútra,  do obyčajnej  maštale,  padli  na zem a klaňali  sa maličkému
dieťatku v jasličkách, pretože verili, že bude veľkým kráľom. Predložili mu svoje
vzácne dary a veľmi sa radovali.



Plní tejto radosti sa potom vracali do svojich domovov, do Núbie, do Tarsu a do
Sáby. Chystali sa rozprávať o novom kráľovi, ktorý sa práve narodil a ktorému
sa prišli pokloniť. Kráľovi Herodovi však správu nepodali. Vo sne sa im totiž
zjavil anjel a dal im pokyn, aby sa do svojej zeme vrátili inou cestou.

Hviezdy  su  krásne  a  tajomné,  preto  ich  ľudia  už  po  tisíce  rokov  študujú.
Poznáte nejaké súhvezdia a nájdete ich na nočnej oblohe?

Veľký voz                Malý voz




