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dzisiejsza E w angelia -  nadano im ię Jezus. On będzie naszym oparciem, naszą „drogą, 
prawdą i życiem ” (J 14,6), naszą św iatłością. D latego będziem y przychodzić regularnie 
w  tym now ym  roku do N iego, tu, przed ołtarz, by słuchać Jego pouczeń, by nabierać u 
N iego sił do trudów naszej wędrówki. On będzie nam udzielał sw ojego  pokoju, którego 
nie zna św iat, pokoju, o  który dziś -  na początku roku -  się  modlimy.

3. Pod p łaszczem  Maryi

Na progu każdego now ego roku liturgia K ościoła stawia nam Maryję. D ziś czcim y  
tajemnicę Jej B ożego m acierzyństwa. Ona jest strażniczką tego czasu, który jest  przed 
nami. O N iej m ówi dziś Ewangelista, że „zachowywała w szystk ie te sprawy i rozw ażała je  
w  sw oim  sercu” (Łk 2,19). Wpatrzeni w  N ią, chcem y -  za Jej wzorem  -  rozważać w  na
szych sercach -  przed B ogiem  -  sprawy naszego życia, sprawy K ościoła, O jczyzny i św ia
ta. Jej łaskawej op iece się dziś powierzam y i prosimy, by nas prowadziła jako nasza Matka 
przez ten now y rok. N asze pow ierzenie s ię  Jej w yraźm y w  słow ach jednej z  najstarszych, 
maryjnych modlitw: „Pod Twoją obronę uciekam y się, Święta Boża R odzicielko...”.
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Umiejętność rozpoznawania objawiającego się Boga

1. W zm ożony krytycyzm  -  znakiem  dzisiejszych czasów

M ówi s ię  dzisiaj dość pow szechnie, że  w spółczesny człow iek, zw łaszcza młody, jest  
ogrom nie w yczulony na prawdę. N ie chce być nigdy przez nikogo oszukiwany. D latego  
też bardzo krytycznie odnosi s ię  do w szelkich informacji, które doń docierają. Jego kry
tyczne podejście ujawnia s ię  w  szczególności w  stosunku do różnego rodzaju informacji 
historycznych. D ąży s ię  tu do w yraźnego odróżnienia prawd ściśle historycznych od tego, 
co jest tylko legendą, m item  czy  baśnią.

Spod przesadnej krytyki nie jest nawet wyjęta jedyna w  sw oim  rodzaju księga h isto
ryczna -  P ism o Św ięte. N iektórzy patrzą z  w ielkim  podejrzeniem  i rezerwą na obrazy 
i sym bole biblijne, sprowadzając je  do legend i mitów.Taką tendencję lansow ali kiedyś 
naturaliści, pozytyw iści czy  scjentyści. W czasach kom unistycznych znajdow aliśm y w  
propagandowych publikacjach pogląd, że  Pism o Św ięte jest zbiorem  legendarnych opo
wiadań i m itów  zaczerpniętych ze  starożytnych wierzeń religijnych.

Krytyczne podejście jest wprawdzie pozytyw nym  przym iotem  ludzkiego poznania. 
Niem niej jednak, nadmierny krytycyzm, czy też krytycyzm  o zapleczu ideologicznym , 
jest zaw sze szkodliw y i rozmija się  z prawdą.

Warto to przypom nieć dzisiaj, gdy patrzymy na Mędrców, którzy reprezentowali ó w 
czesny św iat nauki. B yli zatem  krytyczni, ale m ieli zarazem ogrom ny respekt dla wskazań  
pochodzących od B oga.
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2. B óg objawia s ię  nam na różnych drogach

Dzisiejsza uroczystość nosi nazwę Objawienia Pańskiego. Narodzony w  Betlejem  Jezus 
objawia się przedstawicielom narodów pogańskich, którzy reprezentowali zarazem świat 
ów czesnej nauki. Warto przy tej okazji zastanowić się nad sposobami objawiania się Boga.

B óg najpierw przemawiał i przemawia do nas przez otaczający wszechśw iat. Jak Gw iaz
da Betlejem ska była dla M ędrców drogowskazem  wiodącym  do szopy betlejem skiej, tak 
cały w szechśw iat jest dla człow ieka drogowskazem  wiodącym  do Boga. C złow iek  w  dzie
jach zaw sze podziw iał świat, analizował sw oją ludzką egzystencję i pytał w  wielkiej zadu
m ie o sprawcę tego w szystk iego, czego doświadczał. W  wyniku refleksji i naturalnej intu
icji dochodził do przekonania, że  istnieje mądry, w szechpotężny, w szechdoskonały B óg. 
Konstruował sobie różne pojęcia B oga -  Istoty Najw yższej. B óg ze swej strony nie pozo
stał B ogiem  m ilczącym . W yszedł naprzeciw ludzkim poszukiwaniom  i tęsknotom. Zaczął 
m ówić i objawiać się ludzkości w  historii narodu wybranego. Posyłał to tego narodu sw o
ich m ężów. Oni to obw ieszczali sw oim  rodakom zbawcze plany B oże, w skazyw ali na 
B oże działanie w  historii narodu. Dzisiaj w łaśnie w  pierwszym  czytaniu słuchaliśm y B o
żego orędzia, które ongiś, w  trudnych czasach przekazywał narodowi wybranemu prorok 
Izajasz. W zyw ał w tedy prorok do ufności Bogu, zapowiadał dla św iętego miasta i dla 
narodu w spaniałe czasy mesjańskie: „Powstań, św ieć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło  
i chwała Pańska rozbłysła nad tobą [...] I pójdą narody do twojego światła, królow ie do 
blasku tw ojego w schodu” (Iz 60, 1-3). Ta zapowiadana św iatłość zjaw iła się na ziem i. 
O dw ieczne słow o B oże -  Syn Boży, nie przestając być Bogiem , stał s ię  człow iekiem . 
W łaśnie w  ostatnich dniach uroczyście św ięciliśm y tajemnicę Jego narodzenia, Jego w ej
ścia w  ludzką rodzinę. Dzisiaj przyglądamy się  trzem Mędrcom ze W schodu, którzy w  
im ieniu ów czesnych  narodów, składają hołd narodzonemu M esjaszowi. Podziw iam y ich  
w iarę i w ytrwanie w  drodze do groty betlejemskiej.

Zjawienie się Syna B ożego w  ludzkiej postaci było ukoronowaniem dzieła B ożego obja
wienia. Poprzez Chrystusa B óg najpełniej się nam objawił, najdoskonalej się do nas przybli
żył. M yśl tę podejmuje dziś św. Paweł Apostoł w e fragmencie Listu do Efezjan. Zdaniem  
Apostoła, Chrystus sw oją Osobą przybliżył Boga wszystkim narodom świata -  nie tylko 
jednemu narodowi, jak czynili to dawniej prorocy -  ale całej rodzinie ludzkiej. Trzej Mędrcy 
przy żłóbku są  pierwszymi pogańskimi odbiorcami Chrystusowego objawienia.

Jakie są  jeszcze  inne drogi objawiania się B oga oprócz tej najdoskonalszej, jaka miała 
m iejsce w  Chrystusie?

B óg przem awia także do każdego z nas w  g łosie  naszego sumienia. M oże kiedyś prze
żyw ałeś w ielki wewnętrzny niepokój, wewnętrzny smutek, dlatego że wyrządziłeś komuś 
krzywdę. N ie m iałeś w tedy odwagi do kogoś przem ówić, kogoś spotkać, bo czułeś się  
winny. Innym razem m oże czułeś w ielką radość, bo komuś w  czym ś się  przysłużyłeś. 
M oże cię  to w iele  kosztowało? A le potrafiłeś być dobrym! K iedy indziej m oże doświad
czyłeś, jak jakiś wewnętrzny głos kazał ci coś wykonać lub czegoś zaniechać. Czy w iesz, 
że w tedy B óg przychodził do cieb ie i objawiał sw oją w olę w  głosie tw ojego sumienia. 
Podpowiadał ci, co m asz czynić, czego m asz unikać.

B óg jeszcze  inaczej potrafi przemawiać. M oże śledziłeś zam ieszczane kiedyś w  czaso
pismach katolickich w ypow iedzi ankietowe na temat: „Kim jest dla mnie Jezus Chry
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stus?” Czy zauw ażyłeś tam, jak często B óg przemawiał do ludzi przez życiow e w ydarze
nia? a m oże i sam w  sw oim  życiu  m iałeś jakieś doniosłe przeżycie, które potem  oceniłeś  
jako wyraźną B ożą  interwencję w  twoje życie?

Różne są  w ięc drogi, którymi B óg dociera do ciebie, do każdego z nas. Spośród om ó
w ionych najdoskonalszą drogą jest S łow o Boga zawarte w  Piśm ie Świętym . To Słow o jest 
ciągle żyw e i aktualne. Odnosi się do każdego z nas. Dla każdego człow ieka jest szczegó l
nym  pokarmem.

3. Słuchaj B oga, a będziesz szczęśliw y

Gdy m ów im y dziś -  na kanwie wspom nienia przybycia do m ałego Jezusa trzech Mędr
ców  -  o drogach B ożego objawienia, m ódlm y się  o łaskę rozpoznawania B oga na tych 
drogach, na których do nas przychodzi. W słuchujmy się  w  Jego pouczenia. W prowadzaj
m y je  w życie . N a Bogu nigdy się nie zawiedziem y. Ludzie czasem  nas oszukują. B óg  zaś 
zaw sze jest niezawodny, nieom ylny, najlepszy. On pokazuje, jak żyć, pokaże ci i pow ie, co  
robić, jak żyć, aby być szczęśliw ym . Słuchaj w ięc Jego B ożego głosu. Przychodź chętnie 
tu, do świątyni, by w słuchiw ać się  w  jeg o  Słow o. Bierzm y częściej do ręki K sięgę Pism a 
Św iętego. Umiej słuchać Jego głosu  w  głębi tw ego serca. Umiej Go w idzieć i słyszeć w  
każdej sytuacji twojego życia. Jeśli się  choć trochę tego nauczysz, to wygrałeś swoje życie.
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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO -  07 I 2001

Uczestniczyć w chrzcie Chrystusa

1. Okres B ożego N arodzenia jest nazywany w  liturgii czasem  objawienia. Przeżywa
m y bowiem  tajem nicę Emanuela -  B oga z nami, najpełniej ukazaną w  Jezusie Chrystusie, 
B ożym  Synu, Przedwiecznym  Słow ie Ojca, które stało się Ciałem i rozłożyło m iędzy nami 
swój namiot (por. J 1, 14). K ościół W schodni, oprócz uroczystości Epifanii i Chrztu Pań
skiego czci jeszcze  cud, jaki m iał m iejsce w  Kanie Galilejskiej. W  liturgii zachodniej te 
wydarzenia b yły  już przeżywane 6 stycznia, w  uroczystość Objawienia Pańskiego, w  m o
dlitw ie Liturgii Godzin, do której zobowiązani są kapłani. W szystkie te wydarzenia są  
w  tradycji K ościoła  zaliczane do pierwszych objawień Boga w  O sobie Jezusa. Dzisiaj 
kończym y obchód św iąt Narodzenia Pańskiego. Zamyka go święto Chrztu Pańskiego.

Zatrzymujemy się w  dzisiejszą niedzielę nad brzegiem Jordanu, aby tak jak Jan Chrzciciel 
być świadkam i w ypełniania s ię  tego, co B óg pow iedział w  Prawie i przez Proroków. W pa
trujemy się  w  znak, poprzez który Jan przygotow yw ał drogę nadchodzącem u już Zbaw i
cielow i, oczekiw anem u od w ieków  przez ludzkość um ęczoną konsekwencjam i grzechu  
pierworodnego. Z zadziw ieniem  najw iększego Proroka Starego Przymierza patrzymy na 
M esjasza poddającego się, jak w ielu  m ieszkańców  Palestyny, rytualnemu obrzędowi.

2. W czasach Starego Testamenty ryty obmycia były zw ykłym i czynnościam i kapła
nów  przygotowujących się do pełnienia świątynnej służby. R ów nież ci, którzy przycho


