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СВЕТИ СИМЕОН БОГОПРИМАЦ

Симеон Богопримац је хришћански светитељ. Сматра се заштитником деце.
У време владавине мисирског цара Птолемеја Филаделфа изабран је 
да, као један од седамдесеторице, преводи Свето писмо са јеврејског 
на грчки језик. Када је преводио књигу пророка Исаију, застао је на овој 
реченици: „Ево дјева ће затруднети и родиће сина“. Хтео је избрише реч 
„дјева“ и да је замени са речју „девојка“, и да је тако преведе на грчки. 
У том тренутку Симеону се јавио анђео Божји и зауставио га је да то 
не уради, објаснивши му да је пророчанство истинито, и да је тачно 
записано. Анђео му је, тада, прорекао да неће умрети док не види 
Месију рођенога од девојке и док га не буде држао на својим рукама. 
Када је Христос навршио 40 дана живота, Дјева Марија га је донела у 
јерусалимски храм. Остарели Симеон познаде их по светлости која је  
зрачила око њихових глава као ореол. Радостан старац узео је Христа 
на руке своје и изговорио молитву коју ћеш пронаћи у задатку испод.
Српска православна црква слави Светог Симеона Богопримца 3. 
фебруара по црквеном, а 16. фебруара по грегоријанском календару.

припремио вероучитељ Драган Ђурић

УПУТСТВО ЗА РАД: Сваком броју одговара једно слово. Напиши на линије СЛОВА 
која одговарају БРОЈЕВИМА!


