
9. Kiedy zbliża się święto Objawienia Pańskiego umieszczane są w żłóbku trzy figurki Mędrców.
Obserwując gwiazdę, ci mądrzy i bogaci władcy ze Wschodu udali się do Betlejem, aby poznać
Jezusa i ofiarować mu dary w postaci złota, kadzidła i mirry. Również te dary mają znaczenie
alegoryczne: złoto oddaje cześć królewskości Jezusa; kadzidło jego boskości; mirra, jego
świętemu człowieczeństwu, które zazna śmierci i pochówku.

Patrząc na tę scenę w żłóbku, jesteśmy wezwani do refleksji na temat odpowiedzialności każdego
chrześcijanina za bycie ewangelizatorem. Każdy z nas staje się przynoszącym Dobrą Nowinę tym,
których spotykamy, dając świadectwo radości ze spotkania z Jezusem i umiłowaniem Go poprzez
konkretne uczynki miłosierdzia.

Mędrcy nauczają, że można wychodzić z bardzo daleka, aby dotrzeć do Chrystusa. Są ludźmi
bogatymi, mądrymi cudzoziemcami, spragnionymi nieskończoności, wyruszającymi w długą i
niebezpieczną podróż, która wiedzie ich do Betlejem (por. Mt 2, 1-12). Gdy stają przed Królem-
Dzieciątkiem przepełnia ich wielka radość. Nie dają się zgorszyć ubóstwem otoczenia. Nie wahają
się paść na kolana i oddać Mu pokłon. Przed Nim rozumieją, że Bóg, podobnie jak z suwerenną
mądrością kieruje gwiazdami, tak też kieruje biegiem historii, uniżając możnych  i wywyższając
pokornych. Z pewnością po powrocie do swego kraju opowiedzieli o tym zaskakującym spotkaniu
z Mesjaszem, zapoczątkowując podróż Ewangelii pośród narodów.

10. Gdy stajemy przed żłóbkiem, myśl chętnie powraca do okresu dzieciństwa, kiedy niecierpliwie
oczekiwaliśmy, aby zacząć go budować. Wspomnienia te prowadzą nas do ciągłego
uświadamiania sobie wielkiego daru, który został nam dany wraz z przekazaną nam wiarą.
Jednocześnie sprawiają, że odczuwamy obowiązek i radość umożliwienia naszym dzieciom i
wnukom udziału w tym samym doświadczeniu. Nie ma znaczenia, w jaki sposób urządzony jest
żłóbek. Może być zawsze taki sam, albo  przerabiany co roku. Liczy się to, aby przemawiał do
naszego życia. Wszędzie i w jakiejkolwiek formie, żłóbek mówi o miłości Boga – Boga, który stał
się dzieckiem, aby nam powiedzieć, jak blisko jest każdego człowieka, niezależnie od stanu, w
którym się on znajduje.

Drodzy bracia i siostry, żłóbek należy do miłego i wymagającego procesu przekazywania wiary.
Począwszy od dzieciństwa, a następnie w każdym okresie życia, uczy nas kontemplować Jezusa,
odczuwać miłość Boga do nas, odczuwać i wierzyć, że Bóg jest z nami, a my jesteśmy z Nim,
wszyscy jako dzieci i bracia dzięki temu Dzieciątku, Synowi Boga i Dziewicy Maryi. I odczuwać, że
na tym polega szczęście. W szkole świętego Franciszka otwórzmy serce na tę prostą łaskę,
pozwólmy, aby z zadziwienia zrodziła się pokorna modlitwa: nasze „dziękuję” Bogu, który zechciał
dzielić z nami wszystko, aby nas nigdy nie zostawić samymi.

W Greccio, w Sanktuarium Żłóbka, 1 grudnia 2019 r., w siódmym roku mego pontyfikatu.
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