
KARÁCSONY UTÁN 1. 

SIMEON ÉS ANNA /Lukács evangéliuma 2, 21-40./ 

 

Néhány nappal azután, hogy Jézus megszületett, József és Mária útnak indultak 

Betlehemből Jeruzsálembe, hogy a templomban megköszönjék Istennek Jézus 

születését. Ajándékot vittek Istennek, egy pár gerlicét és két galambfiókát, ezzel 

adtak hálát gyermekük életéért. 

Élt a városban egy nagyon idős ember, Simeon, aki már hosszú évek óta várta, 

hogy Isten elküldje a Megváltót, és megszabadítsa népét. Isten meghallgatta 

imáit, és azt mondta neki, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja a 

Messiást.  

Azon a napon, amikor József és Mária Jeruzsálembe tartott, Isten Lelke indította 

Simeont is, hogy felmenjen a templomba. Milyen boldog volt, amikor egy nap 

meglátta Máriát és Józsefet a templomban, amint elhozták gyermeküket 

bemutatni az Úrnak! Simeon szíve hevesen dobogott. 

Az idős próféta nyomban felismerte, hogy a fiatal pár karjában fekvő csecsemő 

a megígért Messiás, az Úr Krisztus! Örömében így kiáltott: 

– Most már boldogan halok meg, mert megláthattam a Szabadítót, akit 

megígértél, Istenem! 

Megáldotta Máriát és Józsefet, és szívét kimondhatatlan öröm és hála töltötte be 

Isten iránt. 

 

József és Mária csodálkozva néztek össze, amikor melléjük lépett egy idős 

prófétanő, Anna is. Ő mindennap fáradhatatlanul segédkezett a templomban. 

Figyelte az istentiszteleten elhangzott szavakat és várt. Azért imádkozott, hogy 

bárcsak találkozhatna még életében az Üdvözítővel. Látta, amint az egyszerű 

házaspár – Mária és József – belépett a templomba, hogy bemutassák 

gyermeküket az Úrnak. Figyelte Simeon örömtől sugárzó arcát, hallotta szavait. 

Anna így szólt a gyermek Jézusról:  

– Ez az a gyermek, akit Isten megígért! Hála legyen Istennek, hogy elküldte a 

Szabadítót! 

Anna ezek után szerte járt a városban és elmondta mindenkinek, akivel csak 

találkozott, hogy igen, megérkezett végre Ő, akiről a próféciák szóltak. 
 



Összekeveredett a képek sorrendje. Rajzolj egy csillagot az első kép mellé, a következő 

mellé két csillagot, majd a soron következők mellé mindig eggyel több csillagot rajzolj. 

    

      

      

       

 



Színezd ki a képet! 

 


