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СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО 
 
Лк 2, 22-40 (коротше: 22-32) 
 
Коли, згідно із Законом Мойсея, виповнилися дні їхнього очи- 
щення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима, щоби 
поставити перед Господом, як то записано в Господньому Законі: 
«Кожне немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, 
святе для Господа назване буде». І щоб скласти жертву, згідно зі 
сказаним у Законі Господнім, – одну пару горлиць або двоє 
голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім’я Симеон, муж 
праведний й богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух 
був на ньому. І було йому об’явлено Духом Святим, що він не 
побачить смерті, перш ніж побачить Помазаника Господнього. І 
прийшов він у Духові до храму. Коли батьки внесли Немовля Ісуса, 
щоби зробити з Ним за законним зви- чаєм, він узяв Його в обійми, і 
благословив Бога, кажучи: «Нині відпускаєш свого слугу, Владико, 
згідно зі своїм словом, у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке 
Ти приготовив перед обличчям усіх народів: Світло для об’явлення 
язичникам і сла- ву Твого народу – Ізраїля!» 
 
І Його батько та мати дивувалися усьому тому, що говорилося про 
Нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, Його матері: «Ось, 
Цей поставлений на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі та як знак, 
якому будуть противитись; і тобі самій меч прошиє душу, щоб 
відкрилися задуми багатьох сердець!» І була тут Анна – пророчиця, 
дочка Фануїла з роду Асира; вона постаріла в численних днях своїх, а 
з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого; вдова вісімдесяти 
чотирьох років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі 
постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла 
Господа і говорила про Нього всім, хто чекав на викуплення 
Єрусалима. А як виконали все за Законом Господнім, вони 
повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла й 
міцніла, сповнюючись мудрості, й благодать Божа була на Ній. 
 
 

Darstellung des Herrn 
 
Lukas 2, 22-40 (Kurzfassung: 22-32) 
 
Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen 
Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem 
Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist: Jede männliche 
Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer 
darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: ein Paar Turteltauben oder 
zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Símeon. 
Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels und der 
Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er 
werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er 
wurde vom Geist in den Tempel geführt; und als die Eltern das Kind Jesus 
hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm 
Símeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, 
deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen 
haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die 
Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. 
 
 
Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wur-
den. Und Símeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser 
ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, 
und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, – und deine Seele wird ein 
Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. 
Damals lebte auch Hanna, eine Prophetin, eine Tochter Penuëls, aus dem Stamm 
Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 
sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt; nun war sie eine Witwe von vierundachtzig 
Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit 
Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über 
das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles 
getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in 
ihre Stadt Nazaret zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit 
Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm. 


