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Przesłanie Mędrców ze Wschodu
Świdnica, 6 stycznia 2017 r.
Homilia wygłoszona w katedrze świdnickiej w uroczystość Objawienia Pańskiego

Wstęp
Dzisiejsza uroczystość nosi nazwę Objawienia Pańskiego. Chrystus, Bóg - Człowiek na
początku swego życia, w okresie niemowlęcym, objawił się betlejemskim pasterzom a
następnie poganom w osobach Mędrców ze Wschodu. Potem, na początku swojej publicznej
działalności, podczas chrztu w Jordanie, objawił się narodowi wybranemu i wkrótce po tym
objawił się uczniom na Godach w Kanie Galilejskiej. Dzisiaj pochylamy się nad objawieniem
się Chrystusa Mędrcom. Oni są głównymi bohaterami dzisiejszej Ewangelii. Z postawy
Mędrców wynikają trzy prawdy, trzy wskazania dla nas: Boga należy poszukiwać;
Znalezionemu Bogu trzeba się pokłonić i złożyć dar, po spotkaniu z Bogiem trzeba stać się
innym człowiekiem
1. Boga trzeba poszukiwać
Drodzy bracia i siostry, Nie wiemy dokładnie kim byli, z jakiego dokładnie kraju
pochodzili i skąd wyruszyli w stronę Jerozolimy ci bohaterzy, których Ewangelista Mateusz
nazywa Mędrcami ze Wschodu. Jest pewne, że wyruszyli na poszukiwanie Kogoś, kto
przyszedł na świat, a kto nie był zwykłym człowiekiem. Z pewnością kierowali się
pragnieniem, by przekonać się czy poza człowiekiem istnieje Ktoś większy; Ktoś, kto
urządził ten świat; Ktoś, kto także człowiekowi dał istnienie; Ktoś, kto zna całą prawdę o
świecie, o człowieku, o wszystkim; Ktoś, kto jest pełnią dobroci i miłości. Gdyby nie udali
się w drogę, gdyby nie wyruszyli na poszukiwanie, nie spotkaliby Tego, Kogo znaleźli na
kolanach Maryi.
Dla nas ujawnia się pierwszy wniosek: Boga trzeba szukać. To wymaga wysiłku Nie
można stać w miejscu, nie można czekać. Wydaje się nam, że dziś wszystko można nabyć za
pieniądze, albo dzięki znajomościom. Są sklepy z gotowymi rzeczami, z urządzeniami,
maszynami. Można nawet kupić gotowe, ugotowane posiłki. Nie ma jednak sklepu, gdzie
można by kupić Boga. Boga nie można kupić, Boga trzeba szukać. Należy wyruszyć na
spotkanie. Z Bogiem należy sie spotkać, tak jak Mędrcy.
Co jest jeszcze ważne w tym szukaniu?. Boga należy szukać całe życie. Przez całe życie
powinniśmy być w drodze do Betlejem. Nie wystarczą dziecięce lata. Nie wystarczy
Pierwsza Komunia święta. Nie wystarczy ślub kościelny. Nie wystarczy zwyczajowe
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tacy sami, jacy weszli. Co trzeba zrobić, by naprawdę Boga spotkać. Patrzmy na Mędrców i
odpowiedzmy. Znalezionemu Bogu należy oddać hołd i złożyć jakieś widzialne, symboliczne
dary, które są znakiem darów duchowych, przede wszystkim - wewnętrznego oddania się
Bogu.
2. Znalezionemu Bogu trzeba oddać pokłon i złoży jakieś dary.
Słyszeliśmy dzisiaj z Ewangelii: "Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego,
Maryją, padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary"
złoto, kadzidło i mirrę" (Mt 2,11). Można to rozumieć, że wiedza, że władza uklękła przed
miłością, dobrem i prawdą. Jeśli wiedza nie klęka przed miłością i dobrem, wówczas może
szkodzić drugiemu. To przecież mądrzy ludzie wymyślili obozy koncentracyjne, gdzie z
ludzkiego tłuszczu robiono mydło. Powiedzmy więcej. Jeśli władza nie klęka przed miłością,
dobrem i prawdą, wówczas może bardzo szkodzić. Wówczas władza nie liczy się z nikim.
Wtedy domaga się, by inni przed nią klękali. Kilkadziesiąt milionów zabiła rewolucja
bolszewicka w Rosji. Około stu pięćdziesięciu milionów pochłonęła rewolucja w Chinach.
Historia nas poucza, że ludzie wiedzy i władzy, którzy nie oddają hołdu Bogu, każą sobie
oddawać hołd.
Dla nas rodzi się pytanie, czy naprawdę oddajemy Bogu chwałę. Wiemy z nocy
betlejemskiej, że ci, którzy oddają Bogu chwałę, otrzymują Jego pokój. Dlatego kontrolujmy
naszą postawę, ilekroć przychodzimy do kościoła, by spotkać się z Bogiem. I jeszcze jeden
wniosek wyprowadźmy z pokłonu Trzech Magów. Wniosek ten brzmi: Po spotkaniu z
Bogiem, trzeba stać się innym człowiekiem .
3. Po spotkaniu z Bogiem, trzeba stać się innym człowiekiem
Mędrcy powrócili inna drogą od spotkanego Jezusa. Czytamy o nich "A otrzymawszy
we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inna drogą udali się do ojczyzny" (Mt 2,12).
Wcześniej, zanim dotarli do celu, pytali Heroda, uczonych w Piśmie. Teraz są posłuszni temu,
co Bóg powiedział im podczas snu. Stają się inni. Takimi innymi stało się wielu w historii
chrześcijaństwa. Takim innym stał się obserwowany przez dzieci ojciec, który powrócił do
domu w ostatnim dniu rekolekcji wielkopostnych. Poszedł do kościoła po południu. Tam
wysłuchał nauki rekolekcyjnej. Tam po długim namyśle przystąpił do spowiedzi świętej.
Wrócił do swoich późnym wieczorem już inny. Nie znikły wprawdzie problemy codzienne,
ale on miał inną, dobrą twarz, dobre spojrzenie. Stał się inny, bardziej kochany. Kto spotkał
się naprawdę z Bogiem, staje się inny. Kiedy w dziejach odchodzono od Boga, zaczynały sie
wojny i nieszczęścia. Nasz naród, który przyjął Jezusa za Króla i Pana powinien stać się inny.
Nie powinien sie zachwycać melodiami ateistów, libertynów, kłamczuchów. Niestety, tych,
którzy dziś w parlamencie zakłócają porządek społeczny i wszyscy inni, którzy gdziekolwiek
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Uważali, że to nie takie ważne. A to jednak bardzo ważne, gdyż to bezbronne Dziecię w
Betlejem, które potem jako dorosły człowiek, zawisł na krzyżu - kieruje światem i ma tak
wiele do zaofiarowania człowiekowi.
Niedawno w Polsce ukazała się niewielka książeczka zawierająca dziesięć homilii kard.
Josepha Ratzingera, wygłoszonych w Bawarii, w kościele parafialnym św. Jana w Pentling w
latach 1986-1999. W jednej z homilii przyszły papież Benedykt XVI, powiedział, że Jezus
również dzisiaj jest z nami i że nie zniknął z historii i choć wydaje się, że jest bezsilny i
przegrywa w tym świecie, w istocie trzyma ster historii w swoich rękach. A do ludzi nauki
dodał "Prośmy Pana, byśmy nie popadali w pychę, ale uczyli się pokory wiary".
Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, przy żłóbku Jezusa wypędzamy z siebie pychę i uczymy się
pokory wiary. W dniu Objawienia Pana, oddajmy pokłon Bożemu Dzieciątku. Oddajmy
pokłon Jego miłości, Jego prawu, Jego prawdzie. Pozostańmy w medytacji Boga, który się
nam objawia i potem wracajmy do naszych domów i rodzin - inni. Amen.

