
 

Gwiazda Objawienia Pańskiego? To sam Jezus 
 
(Uroczystość Trzech Króli, rok A,B i C, Mt 2, 1-12) 

 
Dziś Święto Trzech Króli, objawienie, Boże ukazanie się. Być może w 
naszych domach dekoracje świąteczne są już zdjęte, być może 
sklepy zaczynają proponować prezenty na … Walentynki, ale my 
pozostajemy zakotwiczeni w Bożym Narodzeniu, dlatego że Boże 
Narodzenie nie jest tylko datą, ale jest drogą, którą kończy 
Objawienie Pańskie. To manifestacja Boga w Jezusie dziecku. 
Objawienie się Boga, który stał się człowiekiem, objawienie 
Mędrcom, którzy długo podróżowali, aby odnaleźć Dziecko- Króla, 
którzy odpowiedzieli na znak łaski od Boga. Mędrcy, jak i my, 
składają pokłon pokory. 
 

Małe i duże historie na temat Mędrców są liczne. Przybyli z Persji. Przez wieki byli nazywani 
Gathaspa, Melchior i Bithisarea, następnie w VIII wieku stali się Kacprem, Melchiorem i 
Baltazarem. Mówiono nam, że byli astrologami i interesowali się niebem i gwiazdami. 
 
Jaką gwiazdę ujrzeli? Kometa Halleya w 12 roku przed Chrystusem była już w koniunkcji z 
różnymi planetami, wszystko już było. Ale nie zapomnijmy, że mamy do czynienia z 
tajemnicą, jedną z tych, które próbujemy rozwiązać z ciekawością naukowców, którzy chcą- 
wszystko- wytłumaczyć! 
 
Co ważne: wszystko to nie zmienia sedna sprawy. Mamy do czynienia z narracją obrazową, 
symbolami, jednym z tych opowiadań, które chętnie powstawały w tamtych czasach na 
Bliskim Wschodzie. Po prostu Objawienie Pańskie: to Jezus sam! I pamiętajmy, że Chrystus, 
król, którego mędrcy przybyli adorować, przybył do nas wszystkich i wszyscy ludzie są 
wezwani do nawrócenia. 
 
Wielki teolog niemiecki Jurgen Moltmann* napisał o Synu Bożym, który objawił się nam 
tego dnia: „Według Nowego Testamentu marzenie o pokoju nie jest tylko marzeniem; 
wyzwoliciel jest już obecny, a Jego moc jest pośród nas. Możemy iść za Nim, pokazać to, co 
nie jest widoczne, pokazać pokój, wolność  i królestwo, które przygotowuje. Niemożliwe 
skończyło się: wszystko dla nas stało się możliwe w komunii z Nim”. 
 
 
Bernard Vollerin, tłumaczenie: Joanna Szubstarska 
 
*Jurgen Moltmann: Niemiecki teolog reformowany, urodzony w Hamburgu w 1926 

 
 
 


