
Hviezda na Východe a narodenie Spasiteľa

Traja králi prišli do Betlehema zo zeme dvoch veľkých riek, o ktorých sa hovorí, že kedysi vychá-
dzali z raja. V tejto zemi bola vysoká hora menom Hora víťazstva. „A oná celá hora bola krásna 
a nádherná, viac než všetky iné hory.“ Na jej úpätí sa nachádzala studnica, ktorá sa volala Stud-
nica očisty. Nad ňou rástlo sedem stromov: oliva, vinič, myrta, cyprus, citrus, céder a jedľa. Kaž-
dú jar išli Traja králi k tejto hore, a potom čo sa očistili v studnici, na ňu vystúpili. Tri dni čakali 
pred vchodom do jaskyne skrytých mystérií, kde sú uschované poklady, pripravené sťaby dary 
pre Hviezdu. Celý čas sa modlili k Otcu najvyššej veľkosti v očakávaniu, aby sa im zjavilo prejas-
né svetlo Hviezdy, ktorá bola už od dávnych dôb prisľúbená ich otcom.

Aj tento rok chceli vystúpiť na horu, a keď sa očistili v studnici, uzreli svetlo v podobe stĺpa 
neopísateľného svetla, ktoré zostúpilo a zostalo stáť „nad mystériami“. Veľmi sa báli a chveli sa
úctou, keď ho uzreli. A nad stĺpom videli žiariacu Hviezdu, o ktorej svetle nemohli ani hovoriť, 
lebo bolo oveľa jasnejšie a žiarivejšie než slnko. Žiadnemu inému z ľudí sa však táto Hviezda 
nezjavila, pretože boli ďaleko od jej mystérií. A králi sa radovali a chválili Otca najvyššej veľkosti,
že boli uznaní za hodných, aby mohli Hviezdu uzrieť.

Potom čo sa s radosťou pokrstili v Studnici očisty a vystúpili na Horu víťazstva, našli tento 
stĺp svetla žiariť pred jaskyňou. Opäť sa báli a padli na kolená, roztiahli ruky k modlitbe, ako boli
zvyknutí, a mlčky velebili zázračné veci, ktoré sa im zjavili. Tu uzreli, ako sa otvorilo nebo sťaby 
veľká brána, a nádherní muži zostupovali z nej nadol, nesúc Hviezdu vo svojich rukách, až napo-
kon zostali stáť nad stĺpom svetla. A celá hora bola naplnená svetlom, o ktorom ľudské ústa ne-
môžu ani hovoriť. Pred očami kráľov sa zo smeru žiarivej Hviezdy k nim priblížilo niečo ako ruka 
malého človeka a posilnila ich. A uzreli Hviezdu, ako vstúpila do jaskyne skrytých mystérií, a jas-
kyňa bola naplnená nad mieru jasným svetlom. A počuli pokorný a jemný hlas, ktorý ich zvolal k 
sebe a povedal: „Vstúpte v láske a bez starosti a uzriete veľké a nádherné zjavenie!“ A povzbu-
dení hlasom vstúpili do vnútra a pozdvihli oči k neopísateľnému svetlu, ktoré sa zhustilo a zja-
vilo sa im ako ruky malého a pokorného človeka. Ten im povedal: „Mier vám, druhovia skrytých 
mystérií. Neznepokojujte sa tým, čo ste uvideli. Neopísateľné svetlo patrí skrytému Otcu najvyš-
šej veľkosti, ale zhustilo sa a zjavilo sa vám v podobe malého, pokorného a slabého človeka, 
lebo obyvatelia tohto sveta nedokážu uzrieť prejasné zjavenie jednorodeného Syna Otca naj-
vyššej veľkosti, aj keď sa im ukazuje v podobe ich vlastného sveta.“

A keď sa králi potom vydali na cestu, aby hľadali prisľúbené dieťa, Hviezda pred nimi tiahla, 
až v Betleheme v dome svätej panny našli vytúžené dieťatko a padli pred ním na kolená. Potom 
otvorili svoje poklady a obetovali mu svoje dary, zlato, kadidlo a myrhu.
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