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Ofiarowanie Jezusa w świątyni (Łk 2, 21-40) 

 

 

ST: Wj 13,2.12–15; Kpł 12,2–8; Lb 3,40; 18,15–16; 1 Sm 1,28; 2,26; Iz 40,1; 42,6; 

46,13; 49,6; 52,9–10; Ml 3,1 

NT: Mt 1,21; 2,23; Łk 1,31.80; 3,6; Dz 28,28; Ga 4, 

KKK: obrzezanie Jezusa, 527; ofiarowanie Jezusa w świątyni, 529; „pociecha 

Izraela”, 711; „znak sprzeciwu”, 575, 587; Jezus i świątynia, 583; próba Maryi, 149 

Lekcjonarz: Łk 2,22–40: święto Świętej Rodziny (rok B); święto Ofiarowania 

Pańskiego; Łk 2,22–35: 29 grudnia; Łk 2,33–35: święto Matki Bożej Bolesnej; Łk 

2,36–40: 30 grudnia 

 

Ostatnie dwie perykopy w Ewangelii dzieciństwa wychodzą poza paralelizm relacji 

o Janie i Jezusie, na które złożyły się dwa opisy zwiastowań anioła i dwa opisy 

narodzin.  

Obie umiejscawiają Jezusa w świątyni w Jerozolimie tak, że Łukaszowa opowieść, 

która rozpoczęła się od wizji Zachariasza w świątyni, zostaje teraz dopełniona 

przybyciem do świątyni samego Jezusa. 

 

[2,21]  Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu 

imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. 

 

Maryja i Józef wiernie przestrzegają Prawa, a zatem, gdy nadszedł dzień ósmy                  

(Rdz 17,12; Kpł 12,3), ich syn, podobnie jak Jan (1,59), zostaje obrzezany. Nadano 

Mu imię Jezus, w posłuszeństwie wobec słów, które powiedział anioł (Łk 1,31). 

 

[2,22-24] Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa 

Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. Tak 

bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci 

męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę 

synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.  



 

W Księdze Kapłańskiej w przepisach dotyczących obrzezania czytamy, że jeszcze 

po obrzezaniu matka „pozostanie [w domu] przez trzydzieści trzy dni (…), dopóki nie 

skończą się dni jej oczyszczenia” (Kpł 12,4).  

W tym okresie kobieta w połogu uważana była za rytualnie nieczystą i nie mogła 

wejść do świątyni. Gdy zatem upłynęło czterdzieści dni ich
1
 oczyszczenia według 

Prawa Mojżeszowego, Maryja i Józef udali się do Jerozolimy, aby złożyć ofiarę 

związaną z obrzędem oczyszczenia, a także wypełnić kolejny nakaz judaizmu, czyli 

przedstawić Jezusa jako pierworodnego syna Panu. 

W wersetach 22–24 Łukasz stosuje chiazm (A–B–B'–A'), wprowadzając do 

tekstu najpierw  

oczyszczenie (A) i  

      przedstawienie (B), a potem starotestamentalne uzasadnienie 

dla  

      przedstawienia (B') i  

oczyszczenia (A').  

W wersecie 23, środkowym, kładzie nacisk na przedstawienie Jezusa w świątyni, 

tak jak tego wymagało Prawo: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie 

poświęcone Panu (zob. Wj 13,2.12–15; Lb 18,15).  

Rodzice chłopca mieszkający niedaleko Jerozolimy, gdy ich syn ukończył pierwszy 

miesiąc życia (zob. Lb 3,40), ofiarowywali go w świątyni: „Chcemy też rokrocznie 

przynosić do domu Pańskiego (…) zgodnie z przepisem Prawa to, co pierworodne 

z synów naszych” (Ne 10,36–37).  

Pismo Święte mówi także, jaką ofiarę trzeba złożyć w związku z rytem 

oczyszczenia: parę synogarlic albo dwa młode gołębie (zob. Kpł 12,8). Ten szczegół 

wskazuje, że Maryja i Józef byli ubodzy, gdyż zwyczajową ofiarą osób bardziej 

majętnych był jednoroczny baranek i młody gołąb lub synogarlica (Kpł 12,6).  

Ubóstwo oraz pobożne przestrzeganie Prawa (Łk 2,22–24.27.39) pokazują, że 

Maryja i Józef należą do sprawiedliwych anawim. 

Patrząc z szerszej perspektywy, możemy powiedzieć, że słowa Łukasza o tym, iż 

dni się „wypełniły” (bo tak należy tłumaczyć dosłownie Łk 2,6) pokazują, jak 

wypełnia się plan Boży zapowiedziany w Piśmie Świętym.  

                                                           
1
 Łukasz pisze o dniach „ich” (tzn. Maryi i Józefa) oczyszczenia, prawdopodobnie dlatego, że zgodnie z surowszą 

interpretacją Prawa przez niektórych rabinów nieczysta matka mogła być źródłem nieczystości rytualnej dla 
innych osób, z którymi pozostawała w kontakcie, na przykład dla męża. 



Jezus, „Pan” (2,11) zostaje przyniesiony do świątyni zgodnie z proroctwem 

Malachiasza: „Nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie” 

(Ml 3,1).  

Wypełniają się także słowa o siedemdziesięciu tygodniach przepowiedziane przez 

Gabriela (Dn 9,24), gdyż od objawienia się Gabriela w świątyni Zachariaszowi aż do 

przybycia do świątyni Jezusa mija siedemdziesiąt tygodni (zob. komentarz do Łk 

1,19–20). 

 

[2,25-27] A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek 

sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty 

spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż 

zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do 

świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim 

według zwyczaju Prawa,  
 

Boży plan ofiarowania Jezusa w świątyni obejmuje także spotkanie z Symeonem 

(2,25–35) i Anną (w. 36–38).  

Symeon nosi imię jednego z synów Jakuba (Rdz 29,33) i zostaje nam 

przedstawiony jako człowiek sprawiedliwy (podobnie jak Zachariasz i Elżbieta – 

Łk 1,6), pobożny (zob. Dz 2,5; 8,2; 22,12) i wyczekujący pociechy Izraela, to 

znaczy wypełnienia proroctw takich, jak to zapisano w Księdze Izajasza: 

„Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud! – mówi wasz Bóg” (Iz 40,1; zob. też Iz 49,13; 

51,3; 61,2; 66,13).  

Duch Święty spoczywa na nim podobnie jak wcześniej na Maryi (Łk 1,35).  

Duch istotnie oświeca jego myśli i objawia mu obietnicę, że nie ujrzy śmierci, 

aż zobaczy Mesjasza, którym jest Jezus (2,11). Także z natchnienia Ducha 

Symeon udaje się we właściwym czasie do świątyni. Jest posłuszny nakazom Ducha, 

podobnie jak Maryja i Józef są posłuszni Prawu.  

Można powiedzieć, że Prawo wypełniło się w nich, ponieważ postępują 

według Ducha (zob. Rz 8,4). 

Gdy Symeon jest w świątyni, Józef i Maryja przynoszą do niej Dzieciątko Jezus, 

aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, czyli najpewniej wykupić go za 

pięć syklów srebra (Lb 18,16), gdyż taka była cena wykupu pierworodnego 

(zob. Wj 13,13.15).  

Łukasz nie wspomina tego wyraźnie, gdyż interesuje go bardziej „odkupienie”, 

którego dokona sam Jezus (Łk 2,38 BL). 



Biorąc pod uwagę powiązania między Magnificat Maryi a kantykiem Anny (1 Sm 

2,1–10), możliwe, że zachodzi tu także paralela między ofiarowaniem Jezusa 

a oddaniem Bogu w świątyni Samuela (1 Sm 1,28; zob. 1 Sm 2,26 i Łk 2,52).  

Z tej paraleli wynikałoby, że chociaż Jezus wraca do Nazaretu z Maryją i Józefem 

(Łk 2,39), to jednak zostaje w całości oddany Bogu jako „kapłan wierny” tak jak 

Samuel (1 Sm 2,35; zob. Hbr 2,17). 

 

[2,28-29] on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, 

o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego 

słowa. 

 

Symeon wziął Jezusa w objęcia i podobnie jak wcześniej Zachariasz (1,64) 

błogosławił Boga. W swoim kantyku, Nunc Dimittis, zwraca się do Boga 

bezpośrednio w drugiej osobie i mówi do niego Władco, podobnie jak robił to 

wcześniej Abraham (Rdz 15,2 LXX). 

Teraz jest czas wypełnienia, z podkreśleniem, że istotnie wszystko dzieje się 

„teraz”, tak jak to ogłaszał już wcześniej anioł: „dziś (…) narodził się wam 

Zbawiciel” (Łk 2,11 – podkr. P.T.G).  

Skończył się już czas oczekiwania. Symeon to „sługa” (doulos), podobnie jak 

Maryja była „służebnicą” (doulē, 1,38.48).  

Podobnie jak Maryja, przyjmuje plan, który Bóg przygotował dla jego życia 

i objawił mu według swego słowa (zob. 1,38).  

Symeon może teraz odejść – to znaczy umrzeć – gdyż wypełniła się dana mu przez 

Boga obietnica.  

Podobnie i Abram zastanawiał się, czy mógłby odejść, czyli umrzeć, wówczas 

jednak Bóg złożył mu obietnicę (Rdz 15,2 LXX). Aniołowie obwieszczali wcześniej 

„pokój ludziom, w których sobie upodobał” (Łk 2,14), i takim człowiekiem jest 

Symeon, który może teraz umrzeć w pokoju. 

 Kościół modli się słowami kantyku Nunc Dimittis każdego wieczora podczas 

komplety, aby wierni, podobnie jak Symeon, mogli zakończyć swój dzień i swoje 

życie w Bożym pokoju. 

 

[2, 30-32] Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował 

wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu 

Twego, Izraela”. 

 



Oczy Symeona ujrzały Jezusa. Później Jezus powie swoim uczniom: „Szczęśliwe 

oczy, które widzą to, co wy widzicie” (Łk 10,23); Symeon jest jedną z pierwszych 

osób, które zyskują to szczęście.  

Przez Jezusa Zbawiciela (2,11) dokona się Boże zbawienie, które ujrzą „wszyscy 

ludzie” (3,6; cytat z Iz 40,5 LXX). To zbawienie Bóg przygotował już dawno przez 

proroków takich jak Izajasz, teraz zaś przygotuje je Jan Chrzciciel (Łk 1,17.76; 3,4).  

Jest to zbawienie dla wszystkich narodów: dla ludu Bożego, Izraela, któremu 

przyniesie ono chwałę (zob. Iz 46,13), a także dla pogan2
.  

Istotnie, Jezus wypełni proroctwo Izajasza, przynosząc oświecenie nawet nie-

Żydom: „Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do 

krańców ziemi” (Iz 49,6; zob. też Iz 42,6).  

Ogłoszony tu uniwersalny charakter zbawienia urzeczywistni się w Dziejach 

Apostolskich, gdy Paweł, który wyszedł z Jerozolimy, znajdzie się w Rzymie: 

„Zbawienie Boże posłane jest do pogan” (Dz 28,28).  

 

[2,33-35] A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim 

mówiono. 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 – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na 

jaw wyszły zamysły serc wielu”. 
 

Józef i Maryja dziwili się słowom Symeona, co jest u Łukasza typową reakcją na 

cuda Boga (1,21.63; 2,18).  

On błogosławił ich, a potem skierował proroctwo do Maryi, Matki Jego. Oto 

Jezus będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Będzie musiał cierpieć 

i umrze (9,22; 17,25; 24,26.46).  

Także Jego uczniowie spotkają się ze sprzeciwem (Dz 28,22). Cierpienie Jezusa 

będzie powiązane z upadkiem i powstaniem wielu w Izraelu, co wskazuje, że 

chociaż reszta narodu Go przyjmie, dla większości będzie kamieniem obrazy, o który 

się potkną (zob. Rz 9,27.32–33; 11,5.7).  

Postawa, jaką przyjmą wobec Jezusa, ujawni zamysły serc wielu (Łk 5,22; 6,8; 

9,47; 24,38), Jego przyjęcie zaś lub odrzucenie będzie znakiem akceptacji lub 

odrzucenia Boga (zob. 10,16). 

Symeon prorokuje także, iż duszę Maryi przeniknie miecz, ponieważ będzie 

miała osobisty udział w cierpieniach Syna (zob. J 19,25–27).  

                                                           
2
 Tekst hebrajski mówi o gojim – „narodach”, w kontekście Starego Testamentu, gdy jedynego Boga znał tylko 

Izrael; tłumaczenie w BT „pogan” jest uzasadnione – przyp. red. nauk. 



Co więcej, Maryja, jako figura Izraela, doświadczy smutku w związku 

z podziałem w łonie własnego narodu z powodu stosunku do jej Syna: „Niech miecz 

przejdzie przez tę ziemię” (Ez 14,17 LXXpl – za czasownikami „przejdzie” 

w greckiej wersji Księgi Ezechiela i „przeszyje” u Łukasza kryje się to samo greckie 

słowo).  

 

[2,36-38] Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia 

Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła 

z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie 

rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem 

i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim 

wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. 
 

Oprócz natchnionego Symeona Jezusa wita w świątyni inna pobożna osoba: 

prorokini Anna, służąca Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.  

Mamy tutaj typowe dla Łukasza zestawienie w narracji mężczyzny i kobiety, które 

ma podkreślić, że orędzie Ewangelii skierowane jest do wszystkich ludzi (zob. Ga 

3,28).  

Jednak gdy Symeona charakteryzuje głównie przez jego własne słowa, Annie 

poświęca Łukasz niezwykle długi opis
3
.  

Imię Anna (hebrajskie „Hannah”) przywołuje skojarzenia z matką Samuela. Łukasz 

nie tylko informuje nas o jej rodzinie i pokoleniu, z którego pochodzi, lecz także 

dodaje, że od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. 

Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata.  

Ten opis mówi nam zatem, że jeśli Maryja reprezentuje Izrael jako dziewica, Anna 

reprezentuje Izrael jako wdowa („osiemdziesiąt cztery”
4
 to dwanaście razy siedem, 

a więc liczba pokoleń Izraela pomnożona przez siedem, czyli liczbę oznaczającą 

pełnię i doskonałość).  

W ten sposób wypełnia się proroctwo Izajasza: „Nie wspomnisz już hańby twego 

wdowieństwa. Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię – 

Pan Zastępów; Odkupicielem twoim – Święty Izraela” (Iz 54,4–5; zob. też 62,4–

5.12).  

                                                           
3
 Przedstawiając Łukaszowy opis Anny, autor opiera na pracy A. Garcii Serano, Anna’s Characterization in Luke 

2,36-38 
4
 Osiemdziesiąt cztery lata może oznaczać także okres jej wdowieństwa, co by oznaczało, że liczyła sobie około 

105 lat (…) Taki wiek osiągnęła Judyta, która podobnie jak Anna była wdową i o której było powszechnie 
wiadomo, że pości (Jdt 8,6; 16,23). 



Izajasz przedstawia Boga i Pana jako Oblubieńca i Odkupiciela Izraela, to znaczy 

jako krewnego, który dokonuje wykupu bezdzietnej wdowy, biorąc ją za żonę                    

(zob. Rt 4,5–6.14).  

Anna mówi o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia (odkupienia 

BL) Jeruzalem. To Jezus jest tym oczekiwanym wyzwolicielem i odkupicielem ludu 

(zob. Łk 1,68) i sam siebie nazywa „Oblubieńcem” (5,34) . 

 

[2,39-40] A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do 

Galilei, do swego miasta – Nazaretu. 40Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, 

napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.  
 

Gdy Maryja i Józef wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego (o czym 

Łukasz przypomina nam po raz piąty; zob. 2,22–24.27), wrócili do swego miasta – 

Nazaretu (zob. 1,26; 2,4). Tam Dziecię rosło i nabierało mocy, podobnie jak Jan 

(1,80). 

 Ponieważ jednak Jezus jest większy niż Jan, Łukasz pisze także o Jego mądrości 

i o tym, że łaska Boża spoczywała na Nim, podobnie jak na Jego matce (1,30). 

 Podsumujmy: ofiarowanie Jezusa prowadzi czytelników z powrotem do świątyni, 

w której ogłoszone zostaje Jego przyszłe cierpienie i powszechna misja zbawienia 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Łk 2,21-40) 
 

 

 Znak sprzeciwu 

 

Karol Wojtyła, jeszcze jako biskup krakowski, pisał:  

„Czyż Jezus nie jest dzisiaj światłością na oświecenie ludzi, a zarazem znakiem, 

któremu się sprzeciwiają?”
5
 – innymi słowy, kimś, kto napotyka sprzeciw.  

 Czy pozwalam światłu Jezusa jaśnieć, czy raczej sprzeciwiam się 

lub opieram się mu? 

 

                                                           
5
 Kardynał Karol Wojtyła, Znak sprzeciwu, Kraków 1995, s. 233 


