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Înălțarea Domnului

3.
Hristos se întâlnește cu ucenicii 

Săi și îi duce la Muntele Măslinilor. 
La început, aceștia sunt speriați și  

tulburați. Aceasta este ultima zi a lui 
Hristos pe pământ cu ucenicii Săi.  

Hristos S-a înălțat! Adevărat S-a înălțat!

Sărbătoarea Înălțării Domnului comemorează înălțarea lui Hristos la cer, unde șade de-a dreapta 
Tatălui. Hristos ne arată că viața noastră pe pământ este o pregătire pentru viața pe care o vom avea 
în cer. Vedem că planul lui Dumnezeu este să fim cu El în cer atunci când vom părăsi pământul. Sun-
tem fericiți și bucuroși în această zi de sărbătoare, pentru că ne amintim în continuare de Învierea lui 

Hristos. Înălțarea Domnului este ziua în care aflăm adevăratul motivul al răstignirii și învierii lui Hristos, 
anume, pentru ca noi să avem viață veșnică în cer.

Icoana
Icoana Înălțării Domnului este pictată în culori 

strălucitoare. Hristos se află în centrul unei aureole, 
binecuvântând cu mâna dreaptă, iar în mâna stângă 
are de obicei un sul care arată învățăturile Sale. Sf. 
Maria, mama Lui, este în partea inferioară, rugându-
se, aceasta fiind înconjurată de ucenicii lui Hristos. 
Doi îngeri le spun ucenicilor că Iisus se va întoarce 
pe pământ la sfârșitul timpului. Ap. Pavel apare și el 

în icoană, chiar dacă nu a fost prezent în acea zi. Toți 
împreună reprezintă biserica, Hristos aflându-se în 

frunte cu puterea Duhului Sfânt.

6.
În această zi, creștinii ortodocși se 

salută spunând: “Hristos S-a înălțat! 
Adevărat S-a înălțat!”

5.
Hristos îi binecuvântează pe ucenicii 

Săi și apoi se suie la ceruri, unde 
″șade de-a dreapta Tatălui″. 

Crezul

Înălțarea Domnului
Și pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor și le-a zis: ″Pace vouă…″ Și i-a dus afară până 
spre Betania și, ridicându-Și mâinile, i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și 

S-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și erau în toată vre-
mea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu.   

Luca 24:36-53

4.
Hristos le spune ucenicilor: “Drept 

aceea, mergând, învățați toate neamu-
rile, botezându-le în numele Tatălui și al 
Fiului și al Sfântului Duh.” Matei 28:19

2.
Atunci când s-a înălțat, Iisus le-a spus uceni-

cilor Săi că le va trimite Sfântul Duh pentru a îi 
călăuzi și că nu vom fi niciodată singuri.

1.
Înălțarea Domnului este sărbătorită 40 de 

zile după Sfintele Paști. Această sărbătoare 
are loc întotdeauna în joia din a șasea 
săptămână după Învierea lui Hristos. 



Numele:____________________________________    Data:________________________

RUGĂCIUNE
Înălțatu-Te-ai întru mărire, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând 

ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare 
că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii! 

- Troparul Înălțării Domnului -
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Cum se salută 
creștinii ortodocși 

în ziua 
Înălțării Domnului?

Colorați icoana 
Înălțării Domnului. 

_ _ _ _ _ _ _    _ - _    _ _ _ _ _ _ _ !

_ _ _ _ _ _ _ _    _ - _   _ _ _ _ _ _ _ !
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Înălțarea Domnului
{Ediția profesorului}

Scopul lecției: Copiii să înțeleagă importanța sărbătorii Înălțării 
Domnului.

Sărbătoarea Înălțării Domnului comemorează înălțarea lui Hristos la cer, unde șade de-a 
dreapta Tatălui. Hristos ne arată că viața noastră pe pământ este o pregătire pentru viața 
pe care o vom avea în cer. Vedem că planul lui Dumnezeu este să fim cu El în cer atunci 
când vom părăsi pământul. Suntem fericiți și bucuroși în această zi de sărbătoare, pentru 
că ne amintim în continuare de Învierea lui Hristos. Înălțarea Domnului este ziua în care 
aflăm adevăratul motivul al răstignirii și învierii lui Hristos, anume, pentru ca noi să avem 
viață veșnică în cer.

Înălțarea Domnului 
Și pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor și le-a zis: ″Pace vouă…″ Și i-a dus 
afară până spre Betania și, ridicându-Și mâinile, i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvân-
ta, S-a despărțit de ei și S-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim 
cu bucurie mare. Și erau în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumne-
zeu.  Luca 24:36-53

Înălțatu-Te-ai întru mărire, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând uceni-
cilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu 
ești Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii. 
- Troparul Înălțării Domnului -

1.  Înălțarea Domnului este sărbătorită 40 de zile după Sfintele Paști. Această sărbătoare 
are loc întotdeauna în joia din a șasea săptămână după Învierea lui Hristos. 

2.  Atunci când s-a înălțat, Iisus le-a spus ucenicilor Săi că le va trimite Sfântul Duh pentru a 
îi călăuzi și că nu vom fi niciodată singuri.

3.  Hristos se întâlnește cu ucenicii Săi și îi duce la Muntele Măslinilor. La început, aceștia 
sunt speriați și  tulburați. Aceasta este ultima zi a lui Hristos pe pământ cu ucenicii Săi.  

4.  Hristos le spune ucenicilor: “Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-
le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.” Matei 28:19

5.  Hristos îi binecuvântează pe ucenicii Săi și apoi se suie la ceruri, unde ″șade de-a 
dreapta Tatălui″ (Crezul).

6.  În această zi, creștinii ortodocși se salută spunând: “Hristos S-a înălțat! Adevărat S-a 
înălțat!”.

Icoana 
Icoana Înălțării Domnului este pictată în culori strălucitoare. Hristos se află în centrul unei 
aureole, binecuvântând cu mâna dreaptă, iar în mâna stângă are de obicei un sul care arată 
învățăturile Sale. Sf. Maria, mama Lui, este în partea inferioară, rugându-se, aceasta fiind 
înconjurată de ucenicii lui Hristos. Doi îngeri le spun ucenicilor că Iisus se va întoarce pe 
pământ la sfârșitul timpului. Ap. Pavel apare și el în icoană, chiar dacă nu a fost prezent în 
acea zi. Toți împreună reprezintă biserica, Hristos aflându-se în frunte cu puterea Duhului 
Sfânt.
Cereți copiilor să descopere mesajul (″Hristos S-a înălțat! Adevărat S-a 
înălțat!″) și apoi să coloreze icoana Înălțării Domnului.
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