
Czy królów było na pewno trzech?  

„Mędrcy zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli 

na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie 

było Dziecię.  Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i 

zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I 

otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A 

otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do 

swojej ojczyzny”- zakończył Miłosz  

- Proszę księdza- zawołała Zuzia-ale w Piśmie Świętym nie ma napisane że królów 

było trzech, nie ma podanych ich imion. 

- nawet święty Mateusz nie nazywa ich królami a mędrcami.- zaczął denerwować 

się Antek. 

- spokojnie, już wszystko wyjaśniam- odpowiedział ksiądz- tradycja Kościoła mówi 

nam o tym, że królów było trzech bo były trzy dary: złoto, kadzidło i mirra. 

Imiona nadali im ludzie bo przecież jakoś nazywać się musieli, Kacper Melchior i 

Baltazar. Nie wiadomo czy byli królami na pewno byli bardzo bogaci, bo wczasach 

narodzenia Pana Jezusa tylko człowiek mieszkający na dworze królewskim 

potrafił czytać mapy nieba.  Wyruszyli za gwiazdą betlejemską i dotarli do 

Betlejem. Dlatego my na cześć ich pokłonu w niedziele w kościele poświęcimy 

kredę oraz kadzidło. A tą kredą potem w domu napiszecie na drzwiach: K+M+B 

2013  

Wiemy że do groty dotarli trzej królowie, ale ilu ich wyruszyło? Opowiem wam 

legendę o czwartym królu który chciał pojechać również do stajenki, a wy 

zastanówcie się czego uczy nas ta legenda: 

Przy żłóbku Pana Jezusa widzimy trzech króli. 

A przecież był i czwarty król! 

I on zobaczył gwiazdę na niebie, i on ruszył w drogę. 

Ten czwarty król chciał ofiarować Panu Jezusowi trzy drogocenne kamienie. 

Dlaczego są tylko trzej królowie? 

Co się stało z tym czwartym? 

Oto jego historia. 

 

Koń czwartego króla zranił sobie nogę, okulał. 



Musiał go sprzedać i kupić sobie innego. 

To trochę trwało. 

Gdy dotarł do Betlejem, nie było już tam świętej Rodziny. 

Co robić? 

Zaczął pytać ludzi. 

Pewna kobieta powiedziała mu, co się stało, jak przyszli żołnierze i pozabijali wszystkich 

małych chłopców. 

Ona też w tym krwawym zajściu straciła swego jedynego synka. 

Tej to kobiecie czwarty król ofiarował jeden z drogocennych kamieni. 

Kamień ten przeznaczony byt właściwie dla Pana Jezusa. 

Rozmawiał jeszcze z nią chwilę, starał się ją pocieszyć. 

Nim wyjechał z Betlejem, dowiedział się, że jednej rodzinie tuż przed tymi krwawymi 

wydarzeniami udało się uciec do Egiptu. 

Czwarty król postanowił, że musi odnaleźć w Egipcie rodzinę, która tak szczęśliwie 

uciekła. 

Ruszył w drogę. 

Po wielu tygodniach podróży dotarł do Egiptu. 

Zaczął pytać ludzi, czy, nie znają jakiejś rodziny przybyłej ostatnio z Betlejem. 

Mijały dni, miesiące i lata a on wciąż szukał. 

Był bardzo wytrwały, w tym, co postanowił. 

Spotkał wreszcie kogoś, kto mu powiedział, że była wprawdzie rodzina z Betlejem: mąż, 

żona i synek, lecz że już dawno wróciła do Palestyny. 

Opuszczając Egipt, w którym tyle lat stracił na poszukiwanie, zobaczył człowieka 

trędowatego, który był prawie nagi. 

Trędowaty prosił go o wsparcie, aby mógł sobie coś kupić do okrycia, gdyż noce były już 

bardzo zimne. 

 

Czwarty król dał mu drugi drogocenny kamień. 

Kamień, który właściwie przeznaczony był dla Pana Jezusa. 

Pojechał do Jerozolimy. 

Od stolicy rozpoczął nowy etap poszukiwań. 

Minęło prawie trzydzieści lat kiedy był po raz pierwszy w Jerozolimie jadąc do Betlejem. 

Po tylu latach poszukiwania wrócił do niej, chciał w dalszym ciągu spotkać i oddać pokłon 

Królowi królów, temu, którego zapowiadali prorocy, a którego przyjście potwierdziła 

gwiazda. 

Nie miał już tyle sił co wtedy, gdy ruszał w drogę. 

Nie zdawał sobie sprawy, że tyle czasu spędzi poza domem i rodziną. 

Wjeżdżając do Jerozolimy, zobaczył rozwalający się domek, a w nim bardzo ubogich 

ludzi. 



Widział dzieci płaczące z głodu. 

Tym ludziom dał ostatni drogocenny kamień. 

Kamień ten przeznaczony był właściwie dla Pana Jezusa. 

I właśnie wtedy, gdy z nimi rozmawiał, cały świat ogarnęły ciemności, chociaż było prawie 

południe. 

Czwarty król przeraził się, pomyślał: 

Jestem zgubiony! 

Straciłem swoje życie! 

Nie odnalazłem tego, którego szukałem! 

Wówczas doszedł do niego głos, jak gdyby z krzyży wzniesionych na górze za miastem: 

Nie straciłeś swojego życia! 

Ty mnie pocieszałeś, gdy byłem smutny: ty mnie odziałeś, gdy drżałem z zimna; ty dałeś 

mi jeść, gdy byłem głodny. 

Panie mój - zawołał król - kiedy, gdzie ja ciebie spotkałem? 

To, co zrobiłeś dla ludzi pojawiających się na twojej drodze, to zrobiłeś dla mnie - niósł 

się głos od krzyży. 

I padł król na kolana, i oddał pokłon Królowi królów, temu, którego szukał przez całe życie 

i którego tak szczęśliwie odnalazł. 

Teraz spokojny mógł wrócić do swojego domu i rodziny. 

 

- pomocy innym- zawołał Miłosz 

- dobroci dla innych- dodała Zuzia 

- odnajdywania Pana Jezusa w innych ludziach- dodała Karolinka 

- bezinteresowności, której i wam i sobie życzę- zakończył ksiądz. 

 

 

 

 

 

 

 


