
    Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 
Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecz-
nym. 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. 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. 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”. Lecz On im od-
powiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że po-
winienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie 
zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do 
Nazaretu; i był im poddany. (Łk 2, 41-51a)

   (Por. Pwt 16,16; Wj 12,1; Łk 4,22; J 7,15.46)

• Wejdę do domu Jezusa, Maryi i Józefa. Poproszę ich, aby po-
zwolili mi pobyć razem z nimi w Nazarecie, abym mógł nasycać się 
klimatem ich prostego życia. Będę kontemplował zwyczajność ich 
życia, pokój i ciepło rodzinnych więzi.

• Zobaczę radość Jezusa, który przygotowuje się do swojej pierw-
szej pielgrzymki do Jerozolimy – do domu modlitwy swego Ojca. 
Każdego roku widział, jak udawali się tam Maryja i Józef. Teraz idą 
razem (ww. 41-42). Muszą przejść ok. 150 kilometrów.

• Dołączę do nich. Zobaczę ich radość i zmęczenie. Wsłucham się 
w ich rozmowy. Z Maryją i z Józefem będę rozmawiał o Jezusie, z 
Jezusem – o Jego więzi z Ojcem.

• Będę wpatrywał się w Jezusa, który pierwszy raz przekracza mury 
świątyni. Mija tłumy pielgrzymów. Jest święto Paschy. Patrzy, jak na 
ołtarzu kapłan zabija ofi arnego baranka. Widzi zapowiedź swojej 
męki. Wie o tym tylko On i Ojciec. Pobędę z Nim w świątyni.

• Zobaczę przerażenie rodziców, gdy spostrzegli, że zgubili Jezusa 
(ww. 43-45). Szukają Go z bólem serca (w. 48). Będę im towarzyszył 
w ich niepokoju.

• Czy w moim życiu przeżyłem utratę Jezusa? Co wtedy działo się 
ze mną? Czy kiedykolwiek szukałem Jezusa z bólem serca? Czy dzi-
siaj szukanie Jezusa jest dla mnie ważne?

•Zatrzymam się na pytaniu: „Czemuście mnie szukali?” (w. 49). Co 
jest najczęstszym powodem mojego gubienia Jezusa? Będę szczerze 
rozmawiał o tym z Jezusem. Będę powtarzał słowa: „Jezu, nie do-
zwól, bym Cię utracił!”.
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