
 

     

Niedziela Ofiarowania Pańskiego 2   II   2020 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 2,22-40 

 
(22) Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli 
Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (23) Tak bowiem jest napisane w Prawie 
Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. (24) Mieli 
również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem 
Prawa Pańskiego. (25) A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon.  
 

Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny,                             
wyczekiwał pociechy Izraela, 

 

a Duch Święty spoczywał na nim. (26) Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, 
aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. (27) Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do 
świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju 
Prawa, (28) on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: (29) Teraz, o Władco, 
pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. (30) Bo moje oczy 
ujrzały Twoje zbawienie, (31) któreś przygotował wobec wszystkich 
narodów: (32)światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. (33) A Jego 
ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. (34) Symeon zaś błogosławił Ich i 
rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. (35) A Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. (36) Była tam również prorokini 
Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego 
panieństwa siedem lat żyła z mężem(37) i pozostawała wdową. Liczyła już 
osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w 
postach i modlitwach dniem i nocą. (38) Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga 
i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. (39) A gdy 
wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - 
Nazaret. (40) Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a 
łaska Boża spoczywała na Nim.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Kto nie miałby dziś ochoty na odrobinę pociechy? Kto nie chciałby poczuć, jak Pan 

obejmuje go ramieniem i mówi: „Wszystko będzie dobrze”?  

 Symeon wyczekiwał Bożej pociechy. Bóg obiecał przecież odnowić los swego 

ludu, Izraela. Obiecał zesłać Mesjasza, który zasiądzie na tronie Dawida                      

i pociągnie wszystkie narody do Izraela.  

 Symeon przez wiele lat modlił się o wypełnienie tych obietnic, ale nic się nie 

wydarzyło. Izrael wciąż był narodem okupowanym, a jego lud podzielony na 

biednych i bogatych, faryzeuszy i saduceuszy, Galilejczyków i Judejczyków.  

 Symeon jednak nie przestawał modlić się o odkupienie. I nie przestawał czekać. 

Wreszcie nadszedł ten dzień. Wyobraź sobie tę przepiękną chwilę, w której 

Symeon rozpoznał „pociechę Izraela” w Dziecięciu przyniesionym do świątyni             

i wziął Je w swoje ramiona. 

 Poczuj głębię emocji zawartą w słowach tego starego człowieka, całe lata 

wyczekującego tej właśnie chwili:  

„Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju” (Łk 2,29).  

Wreszcie Go ujrzałem. Teraz, Panie, mogę już odejść, ponieważ przybyłeś, aby zbawić 

swój lud.  

Symeon w jednej chwili zrozumiał, że wszystko będzie dobrze. Nie wiedział jak, ani 

kiedy to się stanie, ale to nie miało znaczenia. Wiedział, że się stanie i to mu wystarczyło, 

by wierzyć.  

Bóg widzi twoją udrękę, słyszy twoje modlitwy, zna twoje troski. Pozwól Mu cię 

pocieszyć.  

Dziś, w domu Pańskim, spotkasz Jezusa pod zaskakującymi postaciami chleba i wina – 

podobnie jak Symeon spotkał Go w zaskakującej postaci niemowlęcia.  

Kiedy Go przyjmiesz, przypomnij sobie tego pobożnego starca. Wraz z nim weź Jezusa 

w swoje ramiona i do swojego serca. On przychodzi, aby przynieść ci wybawienie                        

i pociechę. Może nie powie ci, jak i kiedy to się stanie, ale to nie ma znaczenia.  



Chrystus jest w tobie i wszystko będzie dobrze. 

 

„Panie, moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, powierzam się Tobie”. 

 

Ml 3,1-4        Ps 24,7-10       Hbr 2,14-18 

 

 

Bp Grzegorz Ryś - "Moc słowa" 

 

 

MIECZ   Łk 2,22-40 

 

"Twoją duszę miecz przeniknie" - to proroctwo Symeona skierowane do Maryi. Jego 

słowo niemal natychmiast wywołuje w naszych umysłach obrazy, które współkształtowały 

naszą religijną wrażliwość, jak choćby przejmujące przedstawienie Smętnej Dobrodziejki 

od krakowskich franciszkanów czy z podkrakowskich Staniątek: Maryja z siną twarzą, z 

milczącymi łzami na policzkach, z siedmioma mieczami utkwionymi w sercu - obraz, 

który z kolei przywołuje całą pasyjno - maryjną pobożność, skoncentrowaną na bolesnych 

doświadczeniach, jakich nie szczędziło Jej życie: od narodzin Syna w stajni po Jego 

haniebną śmierć na krzyżu. 

Wiemy wszakże, że ani Symeon, ani Łukasz (który zapisał jego słowa) nie mogli mieć 

tego obrazu przed oczyma. Żyli kilkanaście wieków wcześniej, zanim się ukształtowała 

owa tradycja ... 

Miecz wymierzony w serce Maryi wywoływał w nich zupełnie inne konotacje, czerpane 

- rzecz jasna - ze Starego Testamentu. Które? 

Trudno odpowiedzieć z całą pewnością .... Być może jednak myśleli (i Symeon,                   

i Łukasz) o tekście proroka Ezechiela (zob. Ez 21, 8 - 19). 

"Powiedz ziemi izraelskiej: Tak mówi Pan: Oto ja jestem przeciw tobie                     

i dobędę miecza mego z pochwy, i wytnę spośród ciebie sprawiedliwego                         

i grzesznika. (...) Miecz mój wyjdzie z pochwy na wszelkie ciało od południa aż do 

północy. (...) Mów: Miecz, miecz! Wyostrzono go i wyczyszczono.  Na krwawy bój 

wyostrzono, by lśnił jak błyskawica, wyczyszczono (...) zawisł on nad moim ludem 

(...) wielki miecz, który wokół was krąży". 



Miecz, o którym mówi Ezechiel, nie jest przenośnią ani przypowieścią. Jest realny do 

bólu. Konkretny. Okrutny.  Jest narzędziem w rękach Babilończyków, którzy lada moment 

zdobędą Jerozolimę. 

Tych, których nie zabiją, uprowadzą do niewoli. To kara dla ludu wyprowadzonego 

ongiś z niewoli egipskiej, który nie potrafił pozostać wierny w wolności we własnym 

państwie. 

Miecz - kara za powszechny grzech! Nie tylko ówczesnego Izraela. Kara za grzech 

każdego i każdej z nas! "Zapłatą za grzech jest śmierć" (Rz 6,23). 

Rozumiemy, że Bóg ma "prawo" wymierzyć ów miecz w stronę każdego i każdej                

z nas. Ale nie w stronę Jezusa - świętego po trzykroć, i nie w stronę Maryi - na mocy 

zasług Jezusowych  niepokalanej, zachowanej od grzechu i najświętszej. 

A jednak!  

W sprawiedliwości Boga - tożsamej z miłosierdziem (!) - Jego miecz dosięga Jezusa.  

W następnej zaś kolejności - i przy zachowaniu wszystkich proporcji - współpracującą z 

Nim w dziele odkupienia Jego Matkę.  

On i Ona nadstawiają swoje Serca na miecz wymierzony we mnie. I w Ciebie. 

 To jest prawdziwa Ewangelia. Dana nam. Ale i zadana! 

Zadana nam jest taka postawa: solidarności z człowiekiem grzesznym. Nie w jego 

grzechu, ale w jego konsekwencjach. W zadośćuczynieniu. We wspólnej pokucie. 

Ekspiacji. 

Zadane nam jest takie "bycie przy", które jasno deklaruje:  

"Nie zostawię Cię samego z twoim problemem. Ciężarem. Grzechem. Poniesiemy 

go razem". 

To trudne. O wiele łatwiej - będąc przekonanym o własnej niewinności - powiedzieć: 

"Nie moja rzecz!". 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abp Grzegorz Ryś - "Moc nadziei" 
 

 

OFIAROWANIE   Łk 2,22-24 

Wydarzenie opisał św. Łukasz: "Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa 

Mojżeszowego, [Józef i Maryja] przynieśli Je [Dziecię Jezus] do Jerozolimy, aby Je 

przedstawić Panu (...) Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic, albo dwa młode 

gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego"                (Łk 2,22-24). 

Zawsze przy lekturze tego tekstu towarzyszyło mi pytanie:  

kogo składali w ofierze Maryja i Józef? Jezusa? 

 Czy to w ogóle możliwe? Czy rodzice mogą złożyć Bogu w ofierze swoje 

dziecko? 

 Czy nie jest tak, że człowiek może należeć do Boga wyłącznie na mocy swojej 

własnej, wolnej, dojrzałej decyzji? 

To prawda, rodzice mogą go do takiej decyzji podprowadzić - w szczególności 

świadectwem własnego życia oddanego Bogu; mogą się modlić dla swojego dziecka o 

takie życiowe rozeznanie i wybór. 

Ale ściśle rzec biorąc, nie mogą go złożyć w ofierze Bogu - również dlatego, że ono nie 

jest ich własnością, nie "należy" do nich. 

 Jest osobą! Która została im powierzona na wychowanie. Powierzona ich 

mądrości i odpowiedzialności, miłości i ... bezinteresowności. 

 

 Kogo więc składali w ofierze Maryja i Józef? 

Zawsze przychodziła mi do głowy jedna odpowiedź: siebie samych. 

 Swoje macierzyństwo i ojcostwo. Swoje marzenia i wyobrażenia życia 

osobistego i rodzinnego, dość gwałtownie - przyznacie - przez Pana pozmieniane  

i przeformatowane.  

 Całą przyszłość, której oczekiwany i przygotowany spokój został naraz 

rozsadzony tysiącem pytań i nadchodzących gwałtownych doświadczeń. Swoją 

zaciszną, nazaretańską prywatność, która naraz stała się wydarzeniem 

przełomowym w dziejach Izraela i całej ludzkości - i to "aż do skończenia 

świata". 

 A na koniec - last but not least - rezygnację z jakichkolwiek własnych projekcji 

co do tego Dziecka, które stanie się im Mistrzem i Przewodnikiem po drogach 

paschalnych. 



Właśnie to zawsze do mnie wyglądało z tego tekstu i wydarzenia.  

Tym razem wszakże dotarło do mnie z łaski Bożej jeszcze coś więcej. 

Otóż wszystko to, całą tę ofiarę - ze swojego życia i działania oraz z samych siebie - 

wyrazili w ofierze z dwóch młodych gołębi. 

Tak właśnie. To precyzyjnie mówi Łukaszowy tekst: nie Jezusa złożyli w ofierze, ale 

dwa młode gołębie - czyli ofiarę ludzi najuboższych z najuboższych. 

Prawo przewidywało jako ofiarę na oczyszczenie jednorodnego baranka i jednego 

gołębia (por. Kpł 12,6-8). Ci jednak, których nie stać było na zakup baranka, mieli prawo 

go zastąpić drugim gołębiem. Ofiara najuboższych. 

Składali w ofierze samych siebie - wszystko, kim byli, i każdy ze swoich czynów. 

Wyrazili to najskromniejszym z możliwych znaków. Czy nie chcieli w ten sposób 

powiedzieć Panu, w jaki sposób postrzegają samych siebie i swoją ofiarę? 

W postawie maleńkości i prawdziwej pokory: "Oto, ile jest warta wasza ofiara - dwa 

gołąbki. Wiemy, ale to wszystko, co możemy Ci dać. Przyjmij to tak niewiele na swoją 

chwałę!". 

Jakaż odwrotność w stosunku do towarzyszących nam zazwyczaj emocji. Ile razy, dając 

Bogu najmniejszy z możliwych darów, mamy ochotę z nim się obnosić, wynosić i pysznić 

- gdyby można, to przed całym światem. 

Podejmujemy w życiu decyzje, które pociągają za sobą ofiarę: przyrzeczenie celibatu, 

ślubu zakonne, nierozerwalne małżeństwo - jakżesz wysoko je jednak cenimy. Zresztą, 

nierzadko tak są naszym oczom owe decyzje prezentowane.  

Co za ofiarność! Jaki wysiłek! Do jak wielkiej wdzięczności daje tytuł i prawo! 

A tymczasem - dwa gołębie. Tylko tyle. I aż tyle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Roman Brandstaetter "Jezus z Nazarethu" 

Oczyszczenie i ofiarowanie w Świątyni  

Miriam trzymała dziecko na rękach, owinięte w wełnianą chustę, a Josef jak zwykle szedł 

obok, prowadząc osła za uzdę. Minęli ogrody królewskie i marmurowe fontanny, pałac Heroda, 

potężne wieże: Mariamne, Hippikos i Fazael, i w miejscu, gdzie droga z Jaffy zbiega się z drogą 

prowadzącą z Bethlehem, skręcili na północny wschód ku Antonii.  

Ponieważ pogoda była piękna — właśnie po kilku deszczowych dniach słońce wyjrzało zza 

chmur i nad miastem rozpostarło się błękitne niebo — Miriam odchyliła nieco chustę, aby 

Dziecko mogło swobodnie oddychać. Jezus, przytulony do matki, spał spokojnie. Jego maleńkie 

palce poruszały się bezwolnie, a spod czepka sterczało kilka ciemnych włosków.  

Gdy zbliżyli się ku stokom góry o dziwnym kształcie, Jezus czy to pod wpływem krzyków i 

nawoływań mijających ich przekupniów, czy po prostu dlatego, że osioł nagle przystanął, wskutek 

czego ustało monotonne kołysanie, obudził się i otworzył oczy. Miriam uniosła nieco Dziecko w 

ramionach, a Ono spojrzawszy w niebo, a potem na stok górski o dziwnym kształcie, pokryty 

pięknymi ogrodami, uśmiechnęło się i poczęło wodzić paluszkami po matczynej twarzy.  

Nagle wielkie czarne oczy zamieniły się w dwie wąskie szparki, twarzyczka skurczyła się, 

kąciki warg obsunęły się ku dołowi i Jezus zaniósł się płaczem. Miriam przytuliła Pierworodnego 

do piersi i może jeszcze długo trwałby Jego płacz, gdyby nie osioł, który łagodnie popędzany 

przez Josefa liściastą gałęzią, wreszcie ruszył przed siebie.  

Wjechali do miasta przez Bramę Efraima.  

Miriam nigdy dotychczas nie była w Jerozolimie. Przed kilkoma tygodniami, gdy pospiesznie 

zdążali na spis ludności do Bethlehem, ominęli Jerozolimę i tylko z dala podziwiali jej mury, ich 

rozległość, potęgę warownych wież, piękno pałaców i spiętrzonej nad nimi Świątyni.  

Wprawdzie Jehojakim i Hana co roku na Pesach pielgrzymowali do Świętego Miasta, ale 

Miriam zostawała w domu, gdyż musiała pilnować gospodarstwa. Teraz, jadąc rojnymi ulicami 

pomiędzy wysokimi kamiennymi domami — takich domów nigdy nie widziała w Nazarecie ani w 

Ejn Karem, ani w Bethlehem — przyglądała się z rosnącym zaciekawieniem złotym murom 

Świątyni, a potem ludziom, bramom, towarom rozłożonym na ziemi, na straganach i w kramach, 

chustom kolorowym, lnianym tunikom, białym płótnom, malowanym sandałom, naramiennikom, 

pierścionkom, kolcom do uszu, zapinkom i bransoletom.  

Josef, zajęty pilnowaniem znarowionego osła, dzielnie torował rodzinie drogę wśród 

gęstniejącej ciżby i równocześnie zwracał pilną uwagę na ocierających się o niego w tłumie 

przechodniów, i wciąż przezornie ręką dotykał biodra, gdzie miał za pasem zatkniętą sakiewkę z 

dziesięcioma syklami, które według z góry ułożonego planu przeznaczone były na wykupienie w 

Świątyni Pierworodnego i kupno dwóch synogarlic — Miriam miała je złożyć jako ofiarę 

oczyszczenia — a pozostałe pieniądze, prawdopodobnie cztery sykle, stanowiły żelazny kapitał 

rodziny, podstawę jej utrzymania na okres nie wiadomo jak długi, zwłaszcza że mąż sprawiedliwy 

zwlekał z powrotem do Nazarethu.  

 



Dlaczego zwlekał? Czy może we wnętrzu swojego serca sprzyjał kuszącym propozycjom 

Eliezera? Czuł żywiołową niechęć do pomnażania majątku, do wszelkiego dobrobytu, do wyjścia 

poza granicę ubóstwa. A jednak chciał jeszcze pozostać w Bethlehem. Po co? Tego Josef nie 

wiedział, a nie wiedząc, był głęboko przekonany, że na coś czeka.  

Tymczasem upewniwszy się, że sakiewka tkwi bezpiecznie za pasem, skierował osła ku 

Bramie Beniamina, albowiem chciał z Miriam i Dzieckiem wejść na teren Świątyni nie przez 

jedną z mniejszych bram, ale przez słynną, o wzniosłym wyglądzie Złotą Bramę, skąd 

rozpościerał się podnoszący na duchu widok na dolinę Cedronu i Górę Oliwną.  

Więc nadłożywszy drogi, kołując, jechali obok Bethesdy, pięknej sadzawki o pięciu 

krużgankach, gdzie mimo chłodnej pory roku leżeli chorzy, ślepcy, paralitycy w oczekiwaniu na 

poruszenie wody niewidzialnym skrzydłem anioła, i tak jadąc wąską ścieżką wzdłuż zewnętrznej 

strony murów, stanęli przed Złotą Bramą.  

Tutaj Miriam zsiadła z osła, którego Josef przywiązał do słupa i pozostawił pod opieką sług 

miejskich, sprawujących nadzór nad zwierzętami podróżnych, przybyłych z prowincji do 

Jerozolimy. Szli na Dziedziniec Pogan.  

Miriam, zachwycona pięknością świątynnej architektury, nie mogła oderwać. oczu od jej 

olbrzymich kamiennych bloków, o barwie starej kości słoniowej, od zdobytych na barbarzyńcach 

zbroi i hełmów wiszących na murach Przybytku, od portyków i spiętrzonych piramidalnie 

budowli, zakończonych u samego szczytu strzelistym Świętym Świętych, i najchętniej usiadłaby 

teraz pod jedną z kolumn i poczęła śpiewać na chwałę Niewidzialnego — czuła, jak wzbiera w 

niej muzyka, rozpiera piersi i wypełnia sobą całe jej ciało aż po końce palców i brzegi warg — ale 

wiedziała, że musi się śpieszyć, więc cała drżąca od niewyśpiewanej melodii, zdyszana, z 

Dzieckiem na ręku, nieomal biegła za Josefem.  

Na Dziedzińcu Pogan panowała jak codziennie nerwowa krzątanina. Krzyki, nawoływania 

przekupniów i kupujących, wrzaskliwe zachwalanie towarów, ryk cieląt, bek owiec, gruchanie 

gołębi tak szczelnie wypełniały cały plac, że trudno było odróżnić poszczególne dźwięki i głosy. 

Mieszały się one z sobą i łączyły w jeden zgodno-niezgodny strumień, aby po chwili rozpaść się 

na oderwane dźwięki, ale jakby bojąc się, że w oderwaniu stracą swoją siłę i niepowtarzalną 

wymowę, znowu się z sobą łączyły, wzajemnie uzupełniały i spiętrzone w kakofoniczną harmonię 

przelewały się burzliwą kaskadą poza mury Świątyni, w głąb okolicznych dolin i kotlin.  

Pierworodny obudzony wrzaskiem i krzykami począł płakać, a Miriam, kołysząc Dziecko na 

rękach, starała się Je uspokoić, ale bezskutecznie. Mały krzyczał coraz głośniej, jakby chciał 

przekrzyczeć krzyk tłumu, i wymachiwał małymi rączkami, zaróżowiony od wewnętrznej emocji.  

Miriam nachyliła się nad Niemowlęciem i chcąc Je uspokoić, przybliżyła swoją uśmiechniętą 

twarz do Jego drobnej twarzyczki, i chciała powiedzieć coś w tym rodzaju: — Niech mały Jeszua 

nie robi mi wstydu — albo: — To nieładnie tak krzyczeć — gdy nagle ku swojemu przerażeniu 

dostrzegła zmarszczkę pomiędzy czarnymi oczami Dziecka, a w nich ostry błysk, którego w 

mowie ludzkiej inaczej nie można nazwać jak tylko błyskiem zapalczywości i gniewu. — Przecież 

to niemożliwe.  

Zapewne tylko mi się zdawało — pomyślała Miriam, gdy Niemowlę, wreszcie się 

uspokoiwszy, znów patrzało na nią głębokimi, łagodnymi oczami jagnięcia.  

Tymczasem przekupnie, zmiarkowawszy, że Miriam i Josef przybyli celem złożenia ofiary 

oczyszczającej, otoczyli ich zwartym kołem i każdy z nich na inną nutę zalecał swój towar.  



Gdy Josef gromkim głosem powiadomił nacierającą na nich gromadę przekupniów, że Miriam 

nie zamierza złożyć ofiary bogaczy, lecz ofiarę ubogich, parę synogarlic lub parę gołębi, część 

przekupniów, niezainteresowana tak skromną sprzedażą, szybko się ulotniła, a na placu pozostało 

tylko kilku gołębiarzy, którzy wyciągając do Miriam klatki, w patetycznych słowach zalecali 

piękno swoich ptaków, prześcigając się wzajemnie w zachwalaniu ich kolorystycznych zalet. 

Josef upatrzył sobie parę synogarlic różowego koloru z błękitną obrączką na szyi.  

Rozpoczął się targ. Wprawdzie ceny rynkowe zwierząt ofiarnych były ustalone przez 

arcykapłana, ale przekupnie nigdy ich nie przestrzegali, zwłaszcza wobec nabywców przybyłych z 

dalekiej prowincji, licząc na ich naiwność i nieznajomość cenników obowiązujących w Świętym 

Mieście.  

Dlatego przekupień zażądał od Josefa jednego sykla za parę synogarlic.  

Mąż sprawiedliwy, usłyszawszy cenę, uczynił przeczący ruch głową, ale obrotny przekupień 

skakał dokoła niego jak piłka, przytrzymał go za połę płaszcza, wreszcie począł mu udowadniać, 

ile traci pieniędzy ofiarując mu po tak przystępnej cenie parę cudownych ptaków (cudownych — 

powtórzył z naciskiem), które dzięki jego wylewnej wymowie i ognistej wyobraźni w mgnieniu 

oka urosły do rozmiarów mitycznych feniksów.  

Ale gdy inni przekupnie natarli z kolei na Josefa, który począł wykazywać pewne 

zainteresowanie — prawdopodobnie udane — dla pary białych gołębi, wtykanych mu do rąk 

przez garbusa o siwej brodzie, przekupień skaczący jak piłka, zaniepokojony wzmożonym 

ożywieniem konkurentów, stopniowo, lecz pośpiesznie obniżał cenę swoich synogarlic, aż 

wreszcie, wyczerpany nieustępliwością Josefa, z bólem zgodził się na cenę ustaloną przez męża 

sprawiedliwego.  

Josef kupił synogarlice, wziął na ręce Niemowlę i poszedł wraz z Miriam na Dziedziniec 

Niewiast. Tutaj niewiasta stanęła twarzą do Świętego Świętych i trzymając skrzydlatą parę, 

zwróconą łebkami ku drzwiom Świątyni, zmawiała po cichu modlitwę, po czym zbliżywszy się do 

kapłana podała mu ofiarne ptaki.  

Położyła na nich dłonie, a kapłan, pobłogosławiwszy niewiastę, udał się do Ołtarza Całopalenia 

i podczas gdy składał ofiarę z jej synogarlic i ich krwią skrapiał rogi i ściany Ołtarza, dusza 

Miriam tęskniła i wyrywała się do progów Elohim, a jej serce i ciało wznosiły się do Boga 

Żywego. Wiedziała, że powinna teraz zmówić psalm na chwałę miłych przybytków Pana 

Zastępów, i rzeczywiście, pochyliwszy głowę, w milczeniu zmawiała jego złote słowa o 

szczęśliwych ludziach, którzy mieszkając w domu Bożym czerpią siłę z Niewidzialnego i idąc 

przez bezwodną dolinę zamieniają ją w ziemię źródeł, ale pogrążona w zachwyceniu poczęła w 

wątek Dawidowych wersetów wplatać własne słowa i porównania, a wówczas z korzenia 

królewskiego psalmu wyrosła jej samodzielna, dziewczęco-matczyna modlitwa, jedyna                           

i osobliwa.  

 

To wszystko uświadomiła sobie dopiero, gdy ujrzała przed sobą kapłana trzymającego na 

rękach jej Niemowlę. Zmieszana swoją pobożną opieszałością chciała powrócić do słów 

Dawidowego psalmu i zmówić jego końcowy werset o szczęśliwym człowieku, który ufa Panu, 

ale już było za późno, albowiem usłyszała nad sobą głos kapłana:  

— Czy to jest twój syn pierworodny, niewiasto?  

— Tak — odpowiedziała Miriam, myślami wciąż jeszcze obecna w swym niewinnym 

zmieszaniu.  



— Moja żona, córka Izraela, urodziła syna pierworodnego, którego ci teraz oddaję — 

powiedział Josef.  

— Czy pragniesz zachować dla siebie syna, czy pięć sykli, Josefie ben Jaakow, które według 

swej woli możesz mi wręczyć w zamian za dziecko? — spytał kapłan.  

— Syna pragnę dla siebie zachować. Weź w zamian pięć sykli, kapłanie — odparł Josef                         

i wręczył mu pieniądze.  

Kapłan podniósł dłonie i zaintonował:  

— Błogosławiony niech będzie Bóg Abrahama, Jicchaka i Jaakowa, Pan Wszechświata, który 

nakazał wykup synów pierworodnych.  

Po czym wykonał podniesionymi rękami ruch, jakby w swoje dłonie zgarniał całe niebo,                      

i dotknąwszy główki Niemowlęcia, zaśpiewał:  

— Błogosławiony niech będzie syn pierworodny i niechaj służy Panu w kole sprawiedliwych. 

Niechaj Bóg Izraela opiekuje się tym dzieckiem i niechaj ono żyje na chwałę mądrości i dobrych 

uczynków. Amen.  

— Amen — powtórzyli Miriam i Josef.  

Właśnie starzec Symeon po złożeniu ofiary zstępował po schodach wiodących z Bramy 

Nikanora i już zamierzał skręcić ku Złotej Bramie, gdy wtem przystanął i obejrzał się, gdyż mu się 

zdawało, że ktoś dotknął jego ramienia. Stwierdziwszy, że było to tylko przywidzenie, postanowił 

iść dalej, ale znów poczuł to samo dotknięcie, tym razem już zupełnie wyraźnie.  

Obejrzał się. Za nim szli mąż i niewiasta z Dzieckiem na ręku w odległości kilkunastu kroków, 

więc nie było możliwe, aby ów mąż mógł dłonią dosięgnąć jego ramienia.  

Symeon wiedział jednak, że pomiędzy nim a nimi było jeszcze powietrze, a przestrzeń ta mogła 

być zaludniona niezliczoną ilością dobrych i złych aniołów, które bardzo często dają znać 

człowiekowi o swoim istnieniu za pomocą niewidzialnych dotknięć i muśnięć, łagodnych                         

i lekkich, jeżeli pochodzą od duchów jasnych i czystych, ale palących i brutalnych szarpnięć, 

jeżeli pochodzą od żywiołów złych i ciemnych.  

Ponieważ Symeon nie wątpił o charakterze owego dotknięcia, które było lekkie jak uderzenie 

ptaszęcych skrzydeł, przystanął i przyglądał się bacznie mężowi i niewieście z Niemowlęciem na 

rękach.  

Wprawdzie na pierwsze wejrzenie nie różnili się oni niczym od innych ojców i matek, 

przybyłych z niemowlętami do Świątyni Pańskiej, ale mimo to wygląd ich przykuł uwagę starca.  

Gdy go mijali, podszedł do nich, pozdrowił ich słowem pokoju i spojrzawszy na Niemowlę, 

niespodziewanie poczuł, jak Ono — Symeon nie umiał tego inaczej określić — wstępuje w niego 

swoją prawieczną mądrością, ale wbrew duchowemu uniesieniu, w jakim się teraz znajdował, nie 

mógł w swoim ludzkim umyśle pogodzić dwóch nawzajem wyłączających się sprzeczności: 

Niemowlęcia i prawiecznej mądrości.  

Ale na przekór logice poddał się całkowicie niewidzialnemu światłu bijącemu od Dziecka i 

działając jak we śnie, wziął Je z rąk zdumionej matki i wówczas uświadomił sobie, że wreszcie 

wypełnił się cel jego życia.  

 



Zobaczył niebo zstępujące na ziemię i ziemię szczęśliwą, która sama rodzi owoce, i 

stąpających po niej ludzi, którzy nigdy nie doznają śmierci. Uwierzył całym swoim jestestwem, że 

tak będzie i że Niemowlę, które trzyma teraz na rękach, jest Przyczyną i Celem tej wielkiej 

przemiany.  

Uniesiony natchnieniem wielbił Boga:  

— Oto będę już mógł umrzeć w spokoju, o Elohim — szeptał — albowiem moje stare oczy 

ujrzały zbawienie Twoje, które przygotowałeś dla wszystkich narodów, ujrzały światłość na 

chwałę ludu Twojego, Izraela, i światłość na oświecenie pogan.  

I zaledwie skończył te słowa, on, biedny, zmęczony starzec, zrównany został z prorokami, gdyż 

doznał osobliwej łaski widzenia całego życia Niemowlęcia, odpływu zła i przypływu dobra, i 

miecza przeszywającego duszę matczyną. Oddał Niemowlę niewieście i wyciągnąwszy trzęsące 

się ze wzruszenia ręce nad głowami jej i Josefa, błogosławił im, a potem rzekł do matki:  

— Syn twój przeznaczony jest na to, by stać się przyczyną upadku i powstania wielu ludzi w 

Izraelu, i będzie znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. A duszę twoją przeszyje miecz. Tym 

sposobem wyjdą na jaw zamiary wielu serc...  

I poszedł, aby spokojnie umrzeć.  

— Co on powiedział? — spytała Miriam. — Będzie znakiem, któremu będą się sprzeciwiać? 

Duszę moją przeszyje miecz? Dlaczego będą Mu się sprzeciwiać? Dlaczego duszę moją przeszyje 

miecz?  

Szła przed siebie ku Złotej Bramie i jak przez mgłę widziała jakąś staruszkę, zgrzybiałą                        

i kościstą, która chwaliła Boga i opowiadała o jakimś Dziecięciu mającym zbawić Jerozolimę,                

i słuchając jej oderwanych i nieskładnych słów nie rozumiała, o jakim Dziecięciu staruszka 

prorokuje i o jakim zbawieniu mówi, i tylko pragnęła jak najszybciej wydostać się z tego miasta, 

spod czarnej i złowróżbnej chmury dostojnego starca, który wprawdzie coś mówił o światłości 

Izraela i pogan, ale jej świadomość, natrętnie uczepiona wizji miecza przebijającego jej serce, 

wciąż wracała do tego obrazu i nie wiadomo dlaczego łączyła ten obraz z obrazem Świątyni, 

kapłanów, Jerozolimy i jej wąskich i krzykliwych uliczek. Poczuła trwogę przed tym miastem.  

— Jedźmy już, jedźmy, panie mój — szepnęła do Josefa.  

Przy Złotej Bramie dosiadła osła, mocno przycisnęła Dziecko do piersi i otuliła je opończą. 

Ruszyli w drogę powrotną.  

Gdy wyjechali za miasto i mijali stok góry o dziwnym kształcie, pokryty ogrodami, Miriam 

odchyliła opończę i z lękiem spojrzała na Niemowlę. Ale Jezus spał spokojnie.  

— Śpi? — spytał Josef.  

— Śpi — odrzekła z ulgą Miriam.  

Przed nimi ciągnęła się prosta droga do Bethlehem. Słońce stało jeszcze wysoko.  

W powietrzu pachniało świeżą ziemią. Gdy ujechali kawał drogi, a poza nimi pozostały już 

daleko mury Jerozolimy i błogosławiony, lecz złowrogi cień Symeona, Josef zatrzymał osła, wyjął 

z worka placek i podając go niewieście, rzekł:  

— Niechaj żona moja, Miriam, posili się, albowiem nic od rana nie jadła.  

 


