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✓

Święto rozumu i wiary

„R ozum ie ludzki! tyś m ały przed Panem,
Tyś kroplą w Jego w szechm ogącej dłoni;
Św iat c ię  niezm iernym  zow ie oceanem  
I chce ku niebu na twej w zlecieć toni.

[...]
A  prom ień wiary, którą niebo w znieca,
Topi tw e krople, zapala tw e gromy
I tw e pogodne zw ierciadła ośw ieca;
Ach! ty bez wiary byłbyś n iew idom y”.

(A. M ickiew icz: Rozum  i w ia ra )

Wiara i rozum są ja k  dw a skrzydła , na których duch ludzki unosi się ku kontem placji 
p ra w d y  -  tym i słowam i rozpoczął Jan Paweł II Encyklikę Fides et ratio  -  Wiara i rozum

M oże dziw ne w ydaw ać się przyw ołanie w dzisiejszą uroczystość cytow anych słów  
encykliki W iara i rozum. Koresponduje to jednak z m oim  przeżyw aniem  tego św ięta od 
lat dziecinnych, zapam iętanego jako uroczystość Trzech Króli. Bardzo intrygującym było  
określanie ich przez tradycję m agam i, mędrcami, badaczami. Później usłyszałem , że byli 
to kapłani -  filozofow ie . Jak by nie patrzeć, była to reprezentacja ów czesnej inteligencji, 
ludzi nauki. Mędrcy, jak to w ym ow nie wskazuje samo określenie, to nie naiwni pastuszko
wie, lecz uczeni, dla których w  poszukiwaniu i przyjęciu Prawdy liczą się fakty, argumenty. 
Stąd ich zjawienie się w  Betlejem , aby spotkać narodzonego Boga, wydaje się wyjątkowo  
zastanawiające! D laczego? Ponieważ zmienia się kwalifikacja prawdy o D ziecięciu  im ie
niem  Jezus. N o, pasterze oddający pokłon D ziecięciu  i składający Mu dary, to jakoś zrozu
miałe. A le M ędrcy -  U czeni składający hołd małemu Jezusowi, to ekstrainteresujące?!

Stawiamy zatem M agom  pytanie, zawarte w pięknej naszej kolędzie związanej z dzisiej
szą uroczystością: M ędrcy św iata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie? P ow iedzcież nam  
trzej królowie , chcecie w idzieć  D ziecię?  Obcy i tajemniczy królowie, którym tradycja przy
pisuje imiona: Kacper, M elchior i Baltazar, odpowiedają nam zapisanym przez św. M ate
usza pytaniem, streszczającym całą treść ich życia: „Gdzie jest narodzony król żydowski?  
Ujrzeliśm y bow iem  jego  gw iazdę na W schodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon” (Mt 2,2).

Przybyli ze W schodu M ędrcy dużą część życia pośw ięcili na poszukiw anie Prawdy. 
Oddawali się temu poszukiwaniu profesjonalnie. Uruchamiali jedno skrzydło -  rozum, na 
którym w zbijali się  ku prawdzie, badając księgi, ale nie w yłączyli wiary. Wiara w fakty, 
w pow iązaniu z nakazem  rozumu przyw iodła ich do Betlejem . Szukali Prawdy! Znaczyła  
ona dla nich w ięcej niż złoto. D la jej odkrycia, dla jej poznania gotow i byli do w ielkich  
w yrzeczeń i pośw ięceń . M agow ie w ierzyli, że sam B óg podprowadzi ich ku Prawdzie, że 
w  sw oim  czasie da im  znak. Na ten znak czekali. I oto na niebie zabłysło wyjątkow e, 
niepowtarzalne, niecodzienne św iatło.
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Kto im  oznajm ił, że to w łaśnie ów w yczekiw any od tylu lat znak? Ktoś odpowiada: 
C hyba Ten, co w ędrow nym  ptakom  m ów i, że ju ż  czas lec ieć  za morze, a zimnem u ludzkie
mu sercu każe k tóregoś dnia nagle zapłonąć i w yruszać na poszukiw anie innego, czekają
cego  g d z ie ś  daleko ludzkiego serca. Od chw ili ujrzenia gwiazdy M ędrcy w iedzieli, że czas 
szukania dobiegł końca. N adszedł czas spotkania Prawdy!!!

Dotarłszy do niej na skrzydłach rozumu i wiary, zaczynają ją kontemplować. I oto Praw
da, ku której zm ierzali od m łodości, odsłania im  swoje oblicze. W jej św ietle zrozum ieli, 
że B óg jest o w iele w iększą tajemnicą, niż sobie dotychczas wyobrażali. Odkryli, że jest 
On ponad w szystkim i ludzkimi spekulacjami i wyobrażeniami. Uznają, że jedynie rozsąd
ną rzeczą jest przyjąć Prawdę, którą On sam o sobie człow iekow i objawia.

C zyż nie szokująca jest to Prawda?! Bóg -  Człow iekiem  -  D ziecięciem !? B óg bez 
majestatu, potęgi, taki pokorny?! B óg zainteresowany światem, człow iekiem !? B óg ko
chający aż tak człow ieka, że stał się C złowiekiem !?

Co czynią Mędrcy, odkrywszy Prawdę? Św. M ateusz bardzo lapidarnie opisuje to zda
rzenie: „W eszli do domu i zobaczyli D ziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i z ło 
żyli Mu pokłon. I otw orzyw szy sw e skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. 
M ędrcy upadli na twarz przed D ziecięciem , złożyli Mu pokłon!!! Zaskoczyli nas sw oim  
zachow aniem ? N ie! N ie zaskoczyli! Jest to naturalny gest. M agow ie niesieni rozumem
i wiarą spontanicznie klękają przed odkrytą Prawdą!!! Są szczęśliw ym i i szczodrobliw y
mi odkrywcami. Roman Brandstaetter w wierszu M odlitwa Trzech Króli pisze:

„Gwiazda stanęła nad Grotą i poczęła śpiewać 
K olędę uwitą z aniołów.
A my, trzej m agow ie, zgarbieni pod ciężarem  
Ksiąg, pustych jak w ypalone na pustyni czaszki,
D rżym y z trwogi, chociaż jesteśm y szczęśliw i”.
D zisiejsza  uroczystość zachęca mnie, abym nie był biernym św iadkiem  tych n iezw y

kłych wydarzeń. Jak M ędrcy uruchamiam mój rozum i moją wiarę, aby kontem plow ać  
Objawioną Prawdę. N iech  się mocują rozum i wiara. N ich klękną przed odnalezionym  
D ziec ięc iem . Przecież czynią  to przed m oim  Z baw icielem , najw spanialszym  Darem  
B oga!!!

ks. M arian Biskup
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Przyoblekliśmy się w Chrystusa -  stać się na wzór Chrystusa

1. Św ięty Marek rozpoczyna swoją opowieść o Jezusie inaczej niż pozostali Ewangeli
ści. D la niego ważny jest początek publicznej działalności Chrystusa, poprzedzony krótkim  
opisem  osoby i misji ostatniego i największego proroka Starego Przymierza, którym był Jan 
Chrzciciel. B yl on bow iem  tym, który według Izajaszowej zapowiedzi przygotowywał dro
gę Panu. W zyw ał do prostowania ścieżek własnego życia, do nawrócenia serca. U dzielał


