
Podívej, Marie,
Jeruzalém!

Čtyřicet dní po narození Ježíše 
vzal Josef Marii do Jeruzaléma 
k obřadu očišťování, který byl v
těchto dnech pro ni vyžadován 

knihou Zákona.
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Simeon a Anna



V Jeruzalémě žil jeden starý muž, který
se jmenoval Simeon. Simeon pečlivě

studoval Písma a očekával zprávu
o narození Mesiáše.

Ó Pane, jak
dlouho budu

čekat?

Pak Boží 
Duch mluvil
k Simeonovi.

Simeone,
dnes se Boží

zaslíbení pro tebe
naplní.

Jdi do chrámu.
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Ano,
Pane. 

Slíbil jsi, že
nezemřu,

dokud
neuvidím
Spasitele.
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V té době přijeli Josef,
Marie a dítě do 

Jeruzaléma.

Tady přivážeme
oslíka a půjdeme

do chrámu.

Simeon šel
hned do
chrámu.
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Josef, Marie a dítě Ježíš
vešli jedním vchodem do

chrámu, po širokých
schodech, které vedly

na Šalamounovo nádvoří.

Marie, není to
nádherné?

Podívej se na to
veliké schodiště!

Ano, ale
nezapomeň,

Josefe, 
koupit holubice.
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Simeon vešel do chrámu a spatřil je,
jak drží v náručí dítě.

Bylo obvyklé, že pro obřad očišťování
se kupoval beránek jako oběť, ale chudí
lidé mohli koupit dvě hrdličky nebo dvě 

holubice.

Tady jsou moje nejlepší holubice. 
Dám vám je za dobrou cenu.

Ach Josefe,
tam je tolik

lidí!

To je On!
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Promiňte,
můžu si Ho
pochovat?

Ach Pane, buď požehnáno Tvoje
jméno, nyní mohu odejít v pokoji.
Protože moje oči viděly Tvého 

Záchrance, kterého jsi připravil
pro všechny lidi.

Je Světlem, které
ukáže Tvoji Pravdu

všem národům a 
bude slávou Izraele!



Byla tam také jedna 
stará prorokyně,

vdova Anna, které
bylo 84 let.

Bydlela u chrámu a
každý den se moflila

a loužila Bohu.

Anno, kam
tak rychle

utíkáš?

Musím každému
říct o tom

Dítěti!
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O jakém
dítěti, Anno?

Mesijáš je mezi
námi! Dítě se
nám narodilo.
Chvalme Boha!



Josefe,
pojďme domů.

Ano,
Marie. 
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Mesijáš?
Kde je?

Spi, můj malý
Princi, spi..

Brzy budeme
doma.




