
Trzej królowie  
 
Niech mi b ędzie wolno wyobra źnią ruszy ć 
Oni z trzech wschodnich krajów szukali Jezusa 
A królowi Herodowi miejscowemu niedane było przy śnić 
Jaka w tej historii musiała by ć wielka Boga siła 
 
Oni trzej z dalekich krajów sie spotykaj ą 
Wspóln ą drog ą za gwiazd ą Boga pod ążają 
Jaka moc i wiara ich do tego czynu popchn ęła 
By ich wspólna droga, Betlejemsk ą stajenk ą się wypełniła 
 
Pytam si ę, dlaczego ze wschodu do Betlejem przybywaj ą 
W tym te ż widzę przekaz światu dan ą mądrością Bożą 
Bo w tej stajence narodził si ę pocz ątek nowego przymierza 
Dlatego że ze wschodu Sło ńce wschodzi i dzie ń się zaczyna 
 
A w Betlejem trójca rodzina Jezus, Józef i Maryja 
Wśród zwierz ątek pasterzy oczekuj ą na królewskie cuda 
Które maj ą być prezentem na nowego świata króla 
To podarunki jak złoto kadzidło i mirra 
 
Te dary s ą symbolem drogi nowego króla 
Mirr ą to namaszczenie wypełniania przeznaczonego życia 
Kadzidło to śmier ć po wypełnieniu swego powołania 
Złoto to pot ęga króla, dla Jezusa drog ą zwyci ęstwa 
 
Nie wiem czy wiecie, że trójka jest liczb ą Boga 
Stworzył pi ękne niebo wod ę i ziemi ę życia 
Ona w biblii i ewangeliach cz ęsto spotykana 
Po zmartwychwstaniu Jezusa Trójca Św. powstała 
 
Wracaj ąc do pocz ątku trzeba umysłem rozwa żać 
Że trzej królowie pozostawili swe królestwa 
Udając si ę w nieznan ą dalek ą drog ą się spotka ć 
By wspólnie hołd zło żyć królowi nie z tego świata 
 
Najpierw Bóg im proroków i aniołów zesłał 
By zgodnie wypełnili zamiary Boga jedynego 
Nic by sie nie wypełniło gdyby im gwiazdy nie ukaza ł 
Za któr ą podró żowali z now ą wiar ą oddalaj ąc poga ństwo 
 
Myślę, że to tylko tak mogło si ę w historii wydarzy ć 
Bóg królów wykorzystałby światu prawd ę oznajmi ć 
Nawet ich dary, które darowali były dziełem stwórcy  



Że narodził si ę zbawiciel w całym świecie oczekiwany. 
 
                             Hieronim Borkowski 
 


