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  Odnalezienie Jezusa w świątyni (Łk 2, 41-52) 

 

ST: Wj 12; Kpł 23,5-8; Pwt 16,1-8; 1 Sm 2,26; Iz 11,1-3 

NT: Łk 19,47; 24,5 

KKK: Jezus Syn, 503, 2599; ludzka wiedza Jezusa, 472; posłuszeństwo Jezusa                 

i życie ukryte, 517, 531-532, 564; odnalezienie Jezusa w świątyni, 534; Jezus                         

i świątynia, 583; rozważanie w sercu, 94 

Lekcjonarz: święto Świętej Rodziny (rok C); Łk 2,41-52: uroczystość św. Józefa, 

Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny; wspomnienie Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny 

 

Łukasz łączy oddzielone od siebie trzydzieści lat dzieciństwo Jezusa i Jego 

działalność publiczną za pomocą opisu wydarzenia z Jego chłopięctwa.  

Relacje tego rodzaju wydarzeń spotykamy zarówno w Starym Testamencie, jak i w 

biografiach hellenistycznych. Mają one podkreślić przymioty jakiejś wybitnej osoby 

oraz zapowiadać jej przyszłą wielkość.  

Wydarzenie opisane przez Łukasza, które i tym razem ma miejsce w świątyni, 

uwypukla mądrość i  pojętność Jezusa. Skierowane jest ono również ku przyszłości, ku 

Jego nauczaniu w świątyni  w wieku dorosłym, śmierci i zmartwychwstaniu. 

[2,41-42]  Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto 

Paschy.  Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.   

Maryja i Józef znowu zostają przedstawieni jako wiernie przestrzegający prawa: 

Rodzice Jego chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy.  

Pascha była jednym z trzech wielkich świąt pielgrzymkowych (zob. Wj 23,14 ) i 

obchodzono ją jako pamiątkę wyzwolenia Izraela z niewoli w Egipcie ( Wj 12; Kpł. 

23,5-8; Pwt 16,1-8).  

Izrael, pierworodny syn Boga został wyzwolony z niewoli, wszystko zaś co 

pierworodne w Egipcie, zginęło z ręki tego samego Boga ( WJ 4,23; 11,5; 12,29-30 ).  

Gdy Jezus miał lat dwanaście, cała rodzina wybrała się jak zwykle do Jerozolimy. 

Ta pielgrzymka paschalna jest zapowiedzą Jego przyszłej podróży do Jerozolimy, gdy 



jako dorosły i jako pierworodny syn ( Łk 2,7 ) uda się do Jerozolimy (9,5; 18,31; 

19,28), gdzie przed swoją śmiercią będzie świętował Paschę ( 22,7-15).  

Wiek Jezusa jako chłopca może także przypominać nam wiek Samuela. Chociaż 

tekst biblijny nie mówi, ile miał lat, gdy został powołany przez Pana (1 Sm 3,1-10 ), 

niemniej część tradycji żydowskiej uważała, że miał wówczas lat dwanaście
1
.   

 [2, 43-45] Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w 

Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w 

towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i 

znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.  

Pod  koniec święta Jezus został w Jerozolimie co było wynikiem Jego decyzji                 

( Łk 2,49 ) i o czym Jego rodzice nie wiedzieli. Wędrówka z Jerozolimy do Nazaretu,  

trwała kilka dni i Maryja i Józef uszli dzień drogi, sądząc, że jest wśród pątników lub 

między krewnymi i znajomymi, jak pewnie zdarzyło się podczas wcześniejszych 

pielgrzymek. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, aby Go odszukać.  

 [2, 46-47] Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie 

siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał 

pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego 

umysłu i odpowiedziami.  

Odnaleźli Go dopiero po trzech dniach.  

Wzmianka o „trzech dniach” sugeruje oczywiście zmartwychwstanie Jezusa, 

aczkolwiek samo wyrażenie o tym nie przesądza, ponieważ pisząc o 

zmartwychwstaniu, Łukasz używa odmiennego wyrażenia, „na trzeci dzień” ( 9,22; 

18,33; 24,7.46 ).  

Niemniej inne obecne w tej perykopie elementy, wskazują, że Łukasz może tu 

rzeczywiście zapowiadać zmartwychwstanie.  

Mamy na przykład to samo miejsce (Jerozolima) i ten sam czas (okres Paschy).  

W relacji o zmartwychwstaniu także jest mowa o tym, że nie można było znaleźć 

Jezusa (24,3.23).  

Również wędrówka dwóch osób (Maryi i Józefa), najpierw wychodzących z 

Jerozolimy, a potem do niej wracających, gdy nie ma przy nich Jezusa, przypomina 

wędrówkę dwóch uczniów do Emaus (24,13.33 ).  

Jeszcze jedno wyraźne nawiązanie do zmartwychwstania pojawia się w tej samej 

perykopie w wersecie 49.  

Jezus zostaje odnaleziony w świątyni, a zatem w miejscu, w którym Łukasz 

rozpoczyna i kończy narrację w dwóch pierwszych rozdziałach swojej Ewangelii.  
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Siedzi między nauczycielami i  przypomina młodego chłopca, Daniela, z 

opowiadania o Zuzannie, siedzącego pośród starszych ludu (Dn 13,50).  

Jezus przysłuchuje się im, ale ponieważ zadaje także pytania – co stanowiło 

typową metodę nauczania rabinów  - a bystrość Jego umysłu (mądrość
2
)                                 

i odpowiedzi zdumiewa słuchaczy, widzimy wyraźnie, że i On sam jest nauczycielem.  

Ponieważ nauczano wówczas w postawie siedzącej (Łk 4,20; 5,3; Mt 5,1), scena ta 

jest zapowiedzią działalności nauczycielskiej Jezusa, przede wszystkim w świątyni.              

(Łk 19,47; 20,1; 21,37-38) .  

 [2, 48] Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: 

Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca 

szukaliśmy Ciebie.  

W poprzednim wersecie czytaliśmy, że ludzie byli zdumieni odpowiedziami 

Jezusa: teraz widzimy, że także Jego Matka i ojciec, Józef, zdziwili się bardzo                     

(2,18.33) i doświadczyli bólu serca.  

Możliwe, że miecz, o którym mówił Symeon, wiąże się także z cierpieniem Maryi z 

powodu tego, że nie potrafi w pełni zrozumieć misji Jezusa.  

Pyta Go: Synu, czemuś nam to uczynił? 

[2, 49] Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie 

wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?  

Jezus wypowiada swoje pierwsze słowa  w Łukaszowej Ewangelii, odpowiadając 

pytaniem na pytanie: Czemuście mnie szukali?  

Taki sam grecki czasownik oznaczający „szukać” pojawia się w pytaniu 

skierowanym do kobiet przychodzących do pustego grobu:  

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych”?  

W obu wypadkach pytanie sugeruje, że jeśliby pytający zrozumieli sens 

wcześniejszych wydarzeń (ofiarowanie Jezusa w świątyni) lub Jego słów (zapowiedzi 

o zmartwychwstaniu), nie szukaliby Go.  

Na koniec Jezus wyjaśnia: powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca. 

Czasownik „powinien” (dei) oznacza u Łukasza konieczność Bożą - to, co Jezus musi 

czynić, by wypełnić plan Boga
3
.  

Odpowiedź Jezusa zestawia także jego Ojca „Józefa”, z Jego Ojcem Niebieskim 

pokazując, że jest  świadom swej prawdziwej tożsamości (1,32.35).  
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Ostatecznie bowiem Jezus powinien być w tym, co należy do jego Ojca, czyli być 

posłusznym Jego woli.( zob.  22, 42). 

 

 

Żywa tradycja: Tajemnice radosne różańca 

Radość mesjańska zapowiedziana przez proroków (Iz 49,13; So 3,14) staje się 

rzeczywistością w wydarzeniach opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach 

Łukaszowej Ewangelii. Wydarzenia te przynoszą radość (Łk 1,14.44; 2,10), a Maryja, 

Elżbieta i inni "cieszą się" i "radują" (1,14.28.47.58). Chrześcijanie przez całe wieki 

rozważali te teksty, odmawiając tajemnice radosne różańca. 

 

Jan Paweł II wyjaśnia: 

"Pierwszy cykl - tajemnic radosnych - rzeczywiście znamionuje radość 

promieniująca z wydarzenia Wcielenia. Jest to widoczne od chwili zwiastowania, 

gdy pozdrowienie Dziewicy z Nazaretu przez Gabriela łączy się z wezwaniem do 

radości mesjańskiej: "Raduj się, Maryjo". (...) 

Pod znakiem radości jest dalej scena spotkania z Elżbietą, w której sam głos 

Maryi i obecność Chrystusa w Jej łonie sprawiają, że Jan "poruszył się z radości" 

(por. Łk 1,44). W wesele obfituje scena z Betlejem, w której narodzenie Bożego 

Dziecięcia, Zbawiciela świata, aniołowie opiewają i ogłaszają pasterzom jako 

"radość wielką" (Łk 2,10). 

Ale już dwie ostatnie tajemnice, choć zachowują posmak radości, zapowiadają 

równocześnie oznaki dramatu. 

Rozważać tajemnice radosne znaczy wejść w ostateczne motywacje i w głębokie 

znaczenie radości chrześcijańskiej. (...) 

Maryja prowadzi nas do zrozumienia, w czym leży sekret radości chrześcijańskiej, 

przypominając nam, że chrześcijaństwo to przede wszystkim euangelium, "dobra 

nowina", która ma swe centrum, a nawet całą swoją treść w Osobie Chrystusa, 

Słowa, które stało się ciałem, jedynego Zbawiciela świata
4
". 

 

 

[2, 50] Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.  

Maryja i Józef nie zrozumieli Jego odpowiedzi.  
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Podobnie będzie później z jego uczniami, którzy mimo przywileju, jakim była 

możliwość widzenia i słuchania Jezusa (10, 23 -24), także nie będą w stanie zrozumieć 

Jego słów (9, 45; 18,34).  

Tajemnice wiary, nawet jeśli zostaną nam objawione, zawsze pozostają nam znane 

tylko częściowo (1 Kor 13,12). Nasze rozumienie tych tajemnic może cały czas 

rosnąć. 

[2, 51]  Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.                    

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.  

 

Odnaleziony w świątyni Jezus wraca z Maryją i Józefem do Nazaretu, gdzie jest 

im poddany (posłuszny BP
5
).  Maryja natomiast chowała wiernie wszystkie te 

sprawy w swym sercu, starając się je lepiej zrozumieć, podobnie jak to uczyniła po 

przybyciu pasterzy (2,19).  

[2, 52]  Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u 

ludzi. 

 

Podsumujmy: znowu zostają podkreślone mądrość Jezusa oraz łaska, jaką ma u 

Boga (2,40).  

Ponieważ w wersecie 47 była mowa o „bystrości umysłu” ("mądrości") Jezusa, 

możliwe, że mamy tu aluzję do przymiotów Mesjasza, które przepowiada Izajasz :               

„Spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu” ( Iz 11,2 BP).  

Jezus czyni także postępy w latach, co oznacza że rośnie i dojrzewa. Gdy pojawi 

się w kolejnym rozdziale Ewangelii Łukasza, nie będzie już dwunastoletnim 

chłopcem, lecz około trzydziestoletnim mężczyzną (3,23). 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Łk 2,41-52) 

 

Posłuszeństwo. Święty Maksymilian Kolbe pisze: 

Najdroższy Bracie, ta i tylko ta jest droga mądrości, roztropności i potęgi nieskończonej i 

sposób dania jak największej chwały Panu Bogu. Gdyby istniała inna droga lepsza, Pan Jezus 

by nam słowem i przykładem Ją wskazał: a 30 lat ukrytego Pana Jezusa mamy jasno w Piśmie 

Świętym: „Et errat oboediens illis” (Łk 2,51
6
): podobnie to do całego życia Pana Jezusa 

często czytamy w Piśmie Świętym, że przyszedł wypełniać Wolę Ojca Niebieskiego (…).  

Miłości więc, miłości bez granic, ku Najlepszemu naszemu Ojcu, która to miłość przez 

posłuszeństwo się okazuje i ćwiczy, szczególnie gdy chodzi o wypełnienie rzeczy, które się 
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nam nie podobają. Najpiękniejszą najprawdziwszą księgą, gdzie można bez końca zgłębiać tę 

miłość, aby ją naśladować, jest Ukrzyżowany
7
. 

 

Uświęcająca wartość codziennego życia.  

Święty Josemaria Escriva zaprasza nas, by medytować nad ukrytym życiem Jezusa w 

Nazarecie: 

Trzydzieści trzy lata Jezusa! Z tego trzydzieści upłynęło w milczeniu i ukryciu; w 

uległości i pracy"
8
. 
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