
EPIFANÍA  (CICLO A) 
 
La fiesta de hoy nos muestra el designio de Dios de darse a conocer a todos los 

hombres. La humildad del nacimiento es obstáculo sólo para los soberbios; pero 
signo para los sencillos. Las lecturas de hoy nos dicen que todo el que busca a 
Dios sinceramente acaba por encontrarlo.  

En cierta ocasión le preguntaron al cardenal Ratzinger cuántos caminos había 
para llegar a Dios, a lo que él respondió que tantos como hombres. En la figura 
de los Magos descubrimos cómo Dios se da a conocer a cada uno según su 
capacidad. Aquellos hombres no eran de tradición judía, eran de otra cultura, no 
estaban instruidos en el lenguaje de las Escrituras… aquellos hombres lo 
reconocen en una estrella. Eran sabios y astrólogos. Nada que ver. Ello nos indica, 
de entrada, una cosa: miraban el cielo, estaban abiertos a la posibilidad de una 
manifestación, y no había en ellos ningún prejuicio que les impidiera reconocer 
un hecho extraordinario. Dios les habla según su capacidad. 

El contraste que se dibuja entre esos hombres venidos de lejos y Herodes es 
una lección para todos nosotros. Herodes está cerca, conoce las Escrituras, 
conoce las profecías. Herodes sabe, pero no hace nada. Los Magos actúan 
conforme a lo que saben: han visto una estrella y se han puesto en camino. Al ser 
fieles en lo poco se les da a conocer algo mucho mayor. Han tenido que recorrer 
un largo camino y vencer muchas dificultades. Al llegar donde estaba el niño, «se 
llenaron de inmensa alegría». 

A veces nos cuesta reconocer a Dios en nuestra vida diaria. También puede ser 
que, como Herodes, nos impida reconocerlo el miedo a tener que cambiar 
nuestra manera de vivir, la pereza, la comodidad, los respetos humanos... Al final, 
reconocer a Jesús es afirmar su soberanía sobre nosotros.  

El día de Navidad, Jesús se manifestaba a los pastores y a los habitantes de 
Belén y de Jerusalén. Los pastores hablaron de ello a sus amigos y vecinos. 

Hoy, Jesús se manifiesta a los Magos, y ellos seguro que hablaron de Jesús a sus 
amigos y países de sus lejanos países. Por eso la fiesta de hoy es también un 
recuerdo de la misión evangelizadora de la Iglesia. Dios quiere mostrarse a todos 
los pueblos.  

Algunas personas han recorrido un largo camino para encontrarse con Jesús. 
Nosotros, que estamos tan cerca de Jesús, venimos a adorarle. Las personas de 
nuestro entorno necesitan que les llevemos esta la luz que nos trae Jesús, la única 
que da verdadero sentido a la vida, la única que da esperanza a los corazones 
abatidos y cansados.  
  



ПРОЗРІННЯ (ЦИКЛ А) 
 
Сьогоднішнє свято показує нам Божий задум об'явити себе всім людям. 

Смирення від народження є перешкодою лише для гордих, але знаком для 
простих. Сьогоднішні читання говорять нам про те, що кожен, хто щиро 
шукає Бога, врешті-решт його знайде.  

Кардинала Ратцінгера якось запитали, скільки існує шляхів до Бога, на що 
він відповів, що їх стільки, скільки існує людей. В образі волхвів ми 
відкриваємо, як Бог відкриває себе кожному відповідно до його здібностей. 
Ці люди не були єврейської традиції, вони були з іншої культури, вони не 
були навчені мови Писання... Ці люди впізнали Його в зірці. Вони були 
мудрецями і астрологами. Нема на що дивитися. Це говорить нам про одне 
з самого початку: вони дивилися на небо, вони були відкриті для можливості 
прояву, і в них не було упередження, яке заважало б їм розпізнати 
надзвичайну подію. Бог промовляє до них відповідно до їхніх можливостей. 

Контраст між цими людьми здалеку та Іродом є уроком для всіх нас. Ірод 
близько, він знає Святе Письмо, він знає пророцтва. Ірод знає, але нічого не 
робить. Волхви діють, виходячи з того, що знають: побачили зірку і вирушили 
в дорогу. Будучи вірними в малому, вони усвідомлюють щось набагато 
більше. Їм довелося пройти довгий шлях і подолати чимало труднощів. Коли 
вони прибули туди, де перебувала дитина, "їх сповнила велика радість". 

Іноді нам важко розпізнати Бога в нашому повсякденному житті. А може, 
нам, як і Іроду, заважає розпізнати Його страх перед необхідністю змінювати 
свій спосіб життя, лінь, комфорт, людську повагу? Зрештою, визнати Ісуса - 
це визнати Його суверенітет над нами.  

У день Різдва Христового Ісус об'явився пастухам і жителям Вифлеєму та 
Єрусалиму. Пастухи розповіли про це своїм друзям і сусідам. 

Сьогодні Ісус об'являється волхвам, і вони напевно розповідали про Ісуса 
своїм друзям і в далекі країни. Тому сьогоднішнє свято є також нагадуванням 
про євангелізаційну місію Церкви. Бог хоче показати себе всім народам.  

Деякі люди пройшли довгий шлях, щоб зустріти Ісуса. Ми, такі близькі до 
Ісуса, приходимо поклонитися Йому. Люди, які нас оточують, потребують, 
щоб ми несли їм це світло, яке несе нам Ісус, єдине світло, яке дає справжній 
сенс життя, єдине світло, яке дає надію втомленим і втомленим серцям.  

 
 


