
Întâmpinarea Domnului se sărbătorește în data de 2 februarie, aceasta încheind ciclul Nașterii Domnu-
lui. Când Iisus a împlinit patruzeci de zile, Maica Domnului și Iosif L-au adus la Templu, după cum se 

obișnuia în acele vremuri. Fiind creștini ortodocși, și noi am fost îmbisericiți precum Iisus atunci când 
am fost mici. Acesta a fost un pas important în viața pământească a lui Iisus. El ne-a arătat că a venit să 
trăiască printre noi și a respectat toate legile iudaice. Trebuie să Îi urmăm exemplul și să Îl preamărim pe 

Dumnezeu, indiferent de cât de tineri suntem. 

Întâmpinarea Domnului în Biblie
“Și când s-au împlinit zilele curățirii lor, după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea 
Domnului… Și iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon… Și din îndemnul Duhului a venit la templu; și când 
părinții au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, El L-a primit în brațele sale și 
a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: «Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, Că ochii mei 
văzură mântuirea Ta, Pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor și 

slavă poporului Tău Israel»… După ce au săvârșit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret.” 
Luca 2:22-39
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Întâmpinarea Domnului

1.
La vremea aceea exista 
obiceiul ca, atunci când 

copilul împlinea patruzeci 
de zile, acesta să fie dus 
la Templu împreună cu 
o jertfă. Cei bogați mai 
aduceau drept jertfă un 
miel și un porumbel sau 
o turturea, iar cei săraci 

aduceau doi porumbei sau 
două turturele. În ziua în 
care L-au prezentat pe 
Iisus la Templu, Iosif și 

Maica Domnului au adus 
două turturele.

Icoana
În icoana Întâmpinării Domnului Îl vedem pe Iisus în brațele lui Simeon, Acesta fiindu-i în-

mânat la Templu de către Maica Domnului. Mâna dreaptă a Maicii Domnului este vizibilă pen-
tru a se arăta că aceasta Îl oferă pe Iisus lui Simeon, în timp ce mâna stângă este acoperită 

de mantie. Hristos oferă o binecuvântare. Ambele mâini ale lui Simeon sunt acoperite de 
mantie, în semn de respect față de Iisus. Iosif se află în spatele Mariei și are două turturele 
drept jertfă. Proorocița Ana este și ea prezentă, aceasta ținând în mână un pergament pe 

care scrie “Acest prunc a adus cerul și pământul”.

2.
La Templu se afla un om 
învățat, pe nume Simeon, 

care s-a rugat lui Dumnezeu 
să Îl vadă pe Mesia înainte de 
a muri. Când Iisus a ajuns la 

Templu, Acesta a fost întâmpi-
nat de către Simeon. Imediat 
cum L-a văzut, Simeon a știut 
că Iisus este Mesia. La Tem-
plu se mai afla și o doamnă 
mai în vârstă, pe nume Ana. 
Aceasta se rugase și postise 

deoarece și ea vroia să Îl vadă 
pe Mesia. Când L-a văzut pe 

Iisus, a știut imediat că Acesta 
este Mesia.

2 februarie



Căutați 8 diferențe 
între cele două desene 

ale îmbisericirii 
unui copil.

Numele:____________________________________    Data:________________________

RUGĂCIUNEA SF. SIMEON
Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură 

mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre 
descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău Israel.

- Vecernie -
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Introducere:

Rugăciunea 
Sf. Simeon:

Lectură biblică:

Repere:

Activitate:

Întâmpinarea Domnului
{Ediția profesorului}

Scopul lecției: Copiii să se familiarizeze cu această zi 
foarte importantă și să înțeleagă că suntem 
precum Iisus și Îi urmăm exemplul. 
ZI DE SĂRBĂTOARE: 2 FEBRUARIE

Întâmpinarea Domnului se sărbătorește în data de 2 februarie, aceasta încheind ciclul 
Nașterii Domnului. Când Iisus a împlinit patruzeci de zile, Maica Domnului și Iosif L-au 
adus la Templu, după cum se obișnuia în acele vremuri. Fiind creștini ortodocși, și noi am 
fost îmbisericiți precum Iisus atunci când am fost mici. Acesta a fost un pas important în 
viața pământească a lui Iisus. El ne-a arătat că a venit să trăiască printre noi și a respec-
tat toate legile iudaice. Trebuie să Îi urmăm exemplul și să Îl preamărim pe Dumnezeu, 
indiferent de cât de tineri suntem. 

Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea 
Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor 
și slavă poporului Tău Israel.    - Vecernie -

Întâmpinarea Domnului în Biblie
“Și când s-au împlinit zilele curățirii lor, după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la 
Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului… Și iată era un om în Ierusalim, cu numele 
Simeon… Și din îndemnul Duhului a venit la templu; și când părinții au adus înăuntru 
pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, El L-a primit în brațele sale și 
a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: «Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul 
Tău, în pace, Că ochii mei văzură mântuirea Ta, Pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor 
popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău Israel»… După 
ce au săvârșit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret.” Luca 2:22-39

1.  La vremea aceea exista obiceiul ca, atunci când copilul împlinea patruzeci de zile, 
acesta să fie dus la Templu împreună cu o jertfă. Cei bogați mai aduceau drept jertfă 
un miel și un porumbel sau o turturea, iar cei săraci aduceau doi porumbei sau două 
turturele. În ziua în care L-au prezentat pe Iisus la Templu, Iosif și Maica Domnului au 
adus două turturele.

2.  La Templu se afla un om învățat, pe nume Simeon, care s-a rugat lui Dumnezeu să Îl 
vadă pe Mesia înainte de a muri. Când Iisus a ajuns la Templu, Acesta a fost întâmpi-
nat de către Simeon. Imediat cum L-a văzut, Simeon a știut că Iisus este Mesia. La 
Templu se mai afla și o doamnă mai în vârstă, pe nume Ana. Aceasta se rugase și 
postise deoarece și ea vroia să Îl vadă pe Mesia. Când L-a văzut pe Iisus, a știut ime-
diat că Acesta este Mesia.

Icoana 
În icoana Întâmpinării Domnului Îl vedem pe Iisus în brațele lui Simeon, Acesta fiindu-i 
înmânat la Templu de către Maica Domnului. Mâna dreaptă a Maicii Domnului este vizibilă 
pentru a se arăta că aceasta Îl oferă pe Iisus lui Simeon, în timp ce mâna stângă este 
acoperită de mantie. Hristos oferă o binecuvântare. Ambele mâini ale lui Simeon sunt 
acoperite de mantie, în semn de respect față de Iisus. Iosif se află în spatele Mariei și are 
două turturele drept jertfă. Proorocița Ana este și ea prezentă, aceasta ținând în mână un 
pergament pe care scrie “Acest prunc a adus cerul și pământul”.

Cereți copiilor să caute 8 diferențe între cele două desene ale îmbisericirii unui 
copil.
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