
Prowadzeni przez jedynego Pana 

Gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, prowadziła ich” (Mt 2,9) 

Tegoroczny Tydzień Ekumeniczny zaprasza nas do wspólnej modlitwy i wsłuchiwania się w Pismo 

Święte, proponując ciekawy tekst biblijny do rozważania, który ma towarzyszyć naszej modlitwie. 

Tekst ten jest doskonale znany i wpisany w naszą polską tożsamość kulturową. Mędrcy ze wschodu 

czyli nasi królowie, w dodatku policzeni jako trzej magowie, towarzyszą nam w naszym 

przeżywaniu okresu Narodzenia Pańskiego. Po kilku dziesięcioleciach, gdy mędrcy nie mieli 

wolnego dnia świątecznego, ustawodawca przywrócił świąteczny dzień jako dzień wolny od pracy i 

w ten sposób sympatyczni panowie ze Wschodu, podążający za gwiazdą z tego tytułu uzyskali 

dodatkową nobilitację. Dziś można ich spotkać na różnych orszakach, które czasem mają nawet 

charakter ekumeniczny.  

Naszą refleksję nad historią mędrców ze wschodu będziemy chcieli pokierować dwuetapowo. 

Popatrzymy wpierw na całość opowieści, ale potem spojrzymy na jej fragment, który został 

zaproponowany na dzisiejszy wieczór.  

Na początku popatrzmy na całość tej historii. 

Jednak jeszcze uwaga ogólna - cała Biblia jest wielką opowieścią. Tak się składa, że to co dla nas 

najważniejsze, zostało podane w formie opowieści i historii, które przekazywane z pokolenia w 

pokolenia, tworząc szkielet tego, o czym powinniśmy pamiętać. Chyba jest to najlepszy sposób 

nauki pamięci dla każdego człowieka, tego bardziej odbierającego świat intelektem, czy też 

podkreślającego ważność świata emocji. Historię opowiadaną łatwiej zapamiętać. Ona przemawia 

na wielu płaszczyznach i budzi w człowieku refleksję, każąc mu zastanowić nad sensem tego, co 

usłyszał i nad znaczeniem dla niego samego dawnej opowieści. Opowiadanie o Bożych dziejach i 

losach człowieka nie jest statyczne. To opowieść dynamiczna, która się dzieje. Taka też jest historia 

zbawienia. Dawne historie dziś opowiadane mogą zmieniać nasz świat i nas samych.   

Opowieść o narodzeniu Chrystusa Pana jest właśnie taką opowieścią. Porusza nas na wiele 

sposobów, odwołując się do różnych doświadczeń, łącząc rzeczy boskie z naszym ludzkim losem. 

Tak jak Chrystus, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego stał się człowiekiem z Marii Panny 

narodzonym, tak nasze doświadczenia wprowadzają Boże dziecię do naszej ludzkiej historii. Dosyć 

karkołomnym zadaniem jest wyprodukowanie człowieka w Europie, który chciałby z naszych 

doświadczeń usunąć Betlejem, żłóbek, pasterzy, całe to Boże Narodzenie, bo wciąż mają się oni 

całkiem dobrze w naszej zbiorowej pamięci, w elementach tożsamości zbiorowej i indywidualnej.  

Mędrcy też tam są. I dziś chcą nam coś ważnego powiedzieć, a czynią to poprzez chrześcijan z 

Bliskiego Wschodu. Pozwólcie tutaj na małą dygresję. Czasem w środkowej Europie mamy 

problem z Bliskim Wschodem. Co prawda wiemy, że jest tam Ziemia Święta, ale ogólnie jakoś nie 

umiemy tam dostrzec chrześcijan. Widzimy innych, nieznanych, niekojarzących się z 

chrześcijaństwem. A prawda jest taka, że na Bliskim Wschodzie mimo wielu doświadczeń, zarówno 

tych dobrych jak i złych, chrześcijanie są.  

Propozycję patrzenia w styczniu tego roku na ruch ekumeniczny poprzez pryzmat mędrców ze 

wschodu przedstawiła Rada Kościołów Bliskiego [Środkowego] Wschodu. To wspólnota Kościołów, 

które podzielają wiarę w Pana Jezusa Chrystusa jako Boga i Odkupiciela, jak mówi Pismo Święte i 

wiara Kościoła. Jej początki sięgają lat 60-tych XX wieku, a dziś skupia ona przedstawicieli 

Kościołów tradycji wschodniej, prawosławnej, ewangelickiej i katolickiej. Jako cel Kościoły te zadały 

wspólne, chrześcijańskie świadectwo w regionie, w którym Chrystus narodził się, żył, umarł, został 



pochowany i zmartwychwstał. Tak, to właśnie tam na początku Słowo Boże się zakorzeniło i 

wydało pierwszy plon. To ze wschodu apostołowie wyruszyli, aby głosić Ewangelię aż po krańce 

ziemi, to Bliski Wschód wydał tysiące chrześcijańskich świadków wiary i męczenników.  

I myślę, że już dla tej przyczyny dziś warto się mocno zastanowić nad propozycją tej wspólnej 

modlitwy i refleksji wokół postaci, które dla nas również przychodzą ze wschodu, zachęceni 

gwiazdą, która nagle pojawiła się na nieboskłonie i dała tak wiele do myślenia i działania.  

Wpierw była gwiazda. Dla tych, którzy patrzyli w niebo stała się oczekiwanym znakiem nadziei, 

który miał ich zaprowadzić do miejsca, w którym objawiał się prawdziwy król i Zbawiciel. Gwiazda 

stała się znakiem obecności Pana  Boga dla całej ludzkości. Dla mędrców był to prosty znak - 

narodził się król, nowy władca. Ona dziś wskazuje nam na światło Jezusa, który chce oświecać 

każdego człowieka i prowadzić nas do Boga, aby żyć w jego światłości. On przyszedł jak światłość 

na świat, aby ciemność straciła swą moc. Zagłębił się w nasze ciemności, uniżył samego siebie i stał 

się posłuszny aż do śmierci, abyśmy odnaleźli w Jego światłości prawdziwe życie. 

Mędrcy zobaczyli gwiazdę, drogowskaz na niebie i ruszyli w drogę. Pragnęli dojść do celu, chcieli 

aby ich pragnienia prawdy, dobra i piękna zrealizowały się w miejscu, które gwiazda im wskaże. 

Gwiazda zaświeciła na niebie, król musiał się narodzić, nastała nowa era, cel był blisko. Wyruszyli 

więc w nieznane. Przybyli ze Wschodu, z odległych krajów i kultur, bo wiodło ich pragnienie, aby 

zobaczyć i poznać nowonarodzonego króla, wejść – jak się miało ostatecznie okazać – do małego 

domu czy szopy w Betlejem i wykonać kilka naturalnych odruchów serca, gestów hołdu i 

przekazania darów.  

Dziś słyszymy, że mędrcy są w drodze, już na ostatnim etapie. Okazało się, że to miejsce, które 

wydawało się ich miejscem docelowym czyli stolica kraju, Jerozolima, miasto królów, takim celem 

nie jest. To nie było jeszcze to. Wszelkie przesłanki wskazywały, że król musiał narodzić się w 

stolicy królestwa, ale jednak okazało się inaczej. Musieli się dalej prowadzić gwieździe, musieli się 

stać lepiej poinformowani, aby dotrzeć w końcu do celu.   

Pismo Święte potwierdza ciągle na nowo, że Pan Bóg idzie ze swoim ludem, chroni go i czuwa nad 

nim dniem i nocą. Gwiazda nie gaśnie, choć nasza droga do celu nie zawsze jest prosta. Czasami 

idziemy po własnych śladach, krążymy wokoło, czasami błądzimy, a nawet wracamy inną drogą niż 

ta, którą przyszliśmy. Ale w całej naszej wędrówce przez życie możemy być pewni, że Bóg, który 

ani „nie śpi, ani nie drzemie”, towarzyszy nam, chroni nas, abyśmy się ostatecznie się pogubili, nie 

zeszli z drogi, nie zaginęli.  

Nawet w największej ciemności Boże światło jest z nami. Jego światło świeciło przez proroków, 

którzy przypominali ludziom o Bogu. Bóg przemówił w najlepiej zrozumiały sposób do nas ludzi 

przez swego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest światłem przewodnim dla każdego człowieka z osobna 

i dla wszystkich narodów.  

Droga do jedności, a tym samym do zjednoczenia z Chrystusem, nie zawsze jest prosta i dobrze 

„oświetlona”. Czasem coś nam nie wychodzi, nie rozumiemy siebie nawzajem, potykamy się. Ale 

warto zapamiętać, że to nie jest do końca wyłącznie nasze zadanie, efekt naszego zaangażowania i 

rozumienia. Wierzymy, że to Boży plan, bo chyba po to Jezus się modlił, aby „wszyscy byli jedno”… 

Jeśli tak jest faktycznie, to będzie oznaczać, że Bóg się od nas wtedy nie odwróci nawet wtedy, gdy 

coś nam nie wyjdzie, gdy upadniemy, czy doprowadzimy to kolejnego podziału. Warto wtedy 

jednak się wówczas zreflektować, skierować w stronę Światłości, aby zobaczyć właściwą drogę do 

celu. To jest ważne przesłanie nadziei nie tylko dla nas  chrześcijan, ale dla całego świata. Bóg 

różnymi drogami prowadzi różnych ludzi poprzez światło gwiazdy do miejsca, gdzie jest Chrystus, 



Światło świata. Przez Ducha Świętego pozwala nam zobaczyć drogę z ciemności i podziałów, do 

światła jedności i życia w Chrystusie. 

Ostatnim etapem dla mędrców była droga z Jerozolimy do Betlejem. Jedno miasto ich zawiodło, 

drugie - wprost przeciwnie. Każde miasto na Bliskim czy Dalekim Wschodzie, a także i na 

Zachodzie, potrzebuje właściwego odczytania przesłania, które do niego dociera. Gwiazda świeci 

tak samo dla wszystkich, choć różne są reakcje na jej światło. Ta gwiazda umacnia naszą ufność, bo 

chociaż okoliczności się zmieniają i mogą zdarzyć się różne doświadczenia, Boża wierność jest 

niezawodna.  

Odczytujmy dobrze znaki, które Pan Bóg daje nam na drodze życia. Bądźmy znakiem nadziei w 

świecie niepokojów i znakiem obecności Boga towarzyszącego swojemu ludowi w trudnościach 

życia. Im bliżej będziemy Jezusa, tym bliżej będziemy siebie. Im bliżej będziemy źródła Światła, tym 

bliżej będziemy siebie, lepiej będziemy siebie rozumieć, akceptować, przyjmować.   

Pan Bóg przemawia do nas w różnych językach, w różny sposób, poprzez znaki, które daje nam na 

niebie i na ziemi. Patrzmy wytrwale, patrzmy razem, uczmy się od siebie jak robić to najlepiej, 

odczytujmy je ciągle na nowo. I nie zapominajmy, że my sami jesteśmy takim znakiem Pana Boga 

na tym świecie, który poprzez nasze świadectwo wiary, nasze słowa i czyny, ma się przekonać, że 

Jezus żyje i w nas. Amen. 


