Moje oczy zobaczyły Twoje Zbawienie
(2 luty, Ofiarowanie Pańskie, rok A- B- C, Łk 2, 22- 32)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Oto co! Znów ten rytuał 40 dni... Ofiarowanie w Świątyni
następuje 40 dni po Bożym Narodzeniu... mówi się o 40 dniach
spędzonych przez Jezusa na pustyni, 40 dniach Wielkiego
Postu, etc. ... czy jak u muzułmanów, którzy świętują w 40 dzień
po śmierci zmarłego. Przykładów jest legion.
U Żydów tego okresu rodzice nowonarodzonego byli
zobowiązani oczyszczać się przez okres 40 dni. Na koniec tego
okresu, powinni przedstawić kapłanom w Świątyni, zgodnie z
prawem mojżeszowym, dziecko płci męskiej. Wg tradycji,
rodzice przynosili pierworodnego jako ofiarę. Chodziło o
złożenie przez małżonków co najmniej synogarlicy lub dwóch gołębi. Bogatsi musieli
nawet przynieść jagnię.
Uroczystość Oczyszczenia odbywała się 40 dni po narodzinach Chrystusa, które
świętujemy w Boże Narodzenie. Obecnie bardzo często święto nazywane jest świętem
światła. Nazwa pochodzi od słowa "świeca", gdyż począwszy od VI wieku
obchodzono to święto w Rzymie przy procesji, która rozpoczynała się wcześnie rano,
ze światłem pochodni czy świec. Stąd nazwa: święto świec. Święto jest obchodzone
we wszystkich Kościołach chrześcijańskich na świecie.
Obok tych "szczegółów historycznych", Ewangelia przynosi nam na ten dzień słowa
tak mocne, jak "Mesjasz", "Światło" i "Zbawienie". Tak, Symeonie, człowieku
sprawiedliwy i mądry, bądź szczęśliwy, gdyż twa dusza zapłonęła z silnego
pragnienia ujrzenia Mesjasza i twoje życzenie spełniło się. Po tysiącu latach o.
Guerric d'Igny* zrobił dla nas profesorską syntezę na temat spotkania Symeona i
Jezusa, którą przytaczam: "Raduj się, sprawiedliwy starcze, zobacz to, co
spostrzegłeś z wyprzedzeniem: ciemności świata zostały rozproszone, narody
maszerują ku światłu, cała ziemia jest wypełniona światłem, które nosisz w swych
ramionach... I wy, bracia, zobaczcie świecę, która płonie w rękach Symeona, zapalcie
wasze świece, zapożyczając jego światło. Nie tylko będziecie nieśli światło w swoich
dłoniach, ale sami będziecie światłem. Światłem waszych serc, życia, światłem dla
siebie i dla braci".
Mój Boże, posłałeś nam swojego Syna Jezusa, przez Niego moje oczy ujrzały
zbawienie. To widzenie pragnę nieść na cztery strony świata, aby wszyscy widzieli, że
Ty jesteś i aby mogli poznać piękno Twego królestwa.
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