
Příběh z Lukášova evangelia Lk 2,21-40 – z Bible 

Zasvěcení v chrámu 
21Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl 

pojmenoval před jeho početím. 
22Když pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli ho do 

Jeruzaléma, aby ho postavili před Hospodinem, 23jak je psáno v Hospodinově 

zákoně: „Každý chlapec otvírající lůno bude zasvěcen Hospodinu,“ 24a přinesli 

oběť, jak říká Hospodinův zákon: „Dvě hrdličky nebo dvě holoubata.“ 
25A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a 

zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl na něm. 26Duchem svatým 

mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud neuvidí Hospodinova 

Mesiáše. 27Veden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě 

Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti Zákona, 28vzal ho do náručí, 

dobrořečil Bohu a řekl: 
29„Nyní, Hospodine, podle svého slova 

propouštíš svého služebníka v pokoji. 
30Neboť mé oči spatřily tvé spasení, 
31jež jsi připravil před očima všech lidí – 
32světlo ke zjevení národům 

a slávu tvého lidu Izraele.“ 

 
33Ta slova naplnila jeho otce i matku úžasem. 34Simeon jim požehnal a Marii, 

jeho matce, řekl: „Hle, on je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. 

Stane se znamením, jež bude odmítáno 35(a tvou vlastní duši pronikne meč), 

aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí.“ 
36Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašer. Byla ve 

velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila sedm let se svým 

mužem 37a potom byla vdovou až do svých osmdesáti čtyř let. Nevycházela z 

chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. 38Přistoupila ve 

stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě 

očekávali vykoupení. 
39Když vykonali všechno podle Hospodinova zákona, vrátili se do svého města 

Nazaretu v Galileji. 40Chlapec pak rostl a sílil, naplňován moudrostí, a Boží 

milost byla s ním. 

 

o Co Tě zaujalo na Simeonovi? 

 

o Co Tě zaujalo na Anně? 

 

Napiš alespoň 3 věci, které se ti v uplynulý rok líbily: 

 

Napiš alespoň 1 věc, kterou by sis letošní rok přál: 
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