
Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος
Και καθώς ο καθορισμένος καιρός συμπληρωνόταν πια την ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι 
στο ίδιο μέρος. Κι εντελώς ξαφνικά, ακούστηκε μια βουή από τον ουρανό, θαρρείς και φυσούσε δυνατός αέρας, και 
γέμισε όλο το σπίτι στο οποίο κάθονταν και εμφανίστηκαν τότε σ’ αυτούς γλώσσες σαν φλόγες, που χωρίστηκαν και 

κάθισαν από μία στον καθένα απ’ αυτούς. Γέμισαν τότε όλοι από Πνεύμα Άγιο κι άρχισαν να μιλούν σε διάφορες 
γλώσσες, όπως τους φώτιζε το Πνεύμα να εκφράζονται… Κι ο Πέτρος τους απάντησε: Μετανοήστε κι ας βαφτιστεί 
ο καθένας σας στ’ όνομα του Ιησού Χριστού για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας, κι έτσι θα λάβετε τη δωρεά του 
Αγίου Πνεύματος. Γιατί η υπόσχεση έχει δοθεί για σας και για τα παιδιά σας και για όλους εκείνους που βρίσκονται 
μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας... Και ο Κύριος πρόσθετε κάθε μέρα στην εκκλησία εκείνους 

που σώζονταν. Πράξεις 2:1-47

Η Πεντηκοστή
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3.
Την εβδομάδα μετά από 

την Πεντηκοστή δεν 
νηστεύουμε την Τετάρτη και 

την Παρασκευή, ωστόσο 
αυτή είναι η πρώτη φορά από 

το Πάσχα που γονατίζουμε 
στην εκκλησία. Σταματάμε να 

ψάλουμε Πασχαλινούς ύμνους 
και αρχίζουμε να ψέλνουμε 

τον ύμνο “Είδομεν το φως το 
αληθινό “ επειδή το φως του 
Αγίου Πνεύματος είναι τώρα 

μέσα σε όλους μας.

1.
Οι Απόστολοι προσεύχονταν μαζί πενήντα ημέρες μετά το Πάσχα, όταν το 
Άγιο Πνεύμα κατέβηκε σε αυτούς με τη μορφή φλόγας. Άρχισαν να μιλούν 

σε γλώσσες που δεν γνώριζαν ποτέ πριν. Τώρα θα μπορούσαν να διδάξουν 
το μήνυμα της αγάπης του Θεού σε όλα τα έθνη.

Η Πεντηκοστή είναι μία σημαντική γιορτή για την Ορθόδοξη Εκκλησία.  Οι ημέρες του έτους είναι 
αριθμημένες να αρχίζουν την Πεντηκοστή και τελειώνουν όταν αρχίζουμε να προετοιμαζόμαστε για 
την επόμενη Μεγάλη Σαρακοστή.  Η Πεντηκοστή εορτάζεται την Κυριακή, 50 ημέρες μετά το Πάσχα. 

Αντιπροσωπεύει τα τελευταία βήματα της αποστολής του Ιησού ανάμεσά μας.  Την Πεντηκοστή 
σχηματίστηκε η Αγία Τριάδα. Αυτή την ημέρα οι Απόστολοι ανέλαβαν την ειδική τους αποστολή 

μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος που εμφανίστηκε με τη μορφή πύρινων γλωσσών.

2.
Αυτή ήταν η μέρα που οι 
Απόστολοι άρχισαν να 

βαφτίζουν τους ανθρώπους 
στο όνομα της Αγίας Τριάδας. 

Πάνω από 3000 άτομα 
βαπτίσθηκαν την Πεντηκοστή. 
Σκεπτόμαστε το δικό μας Άγιο 
Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα 
όταν ο ιερέας λέει: “Σφραγίς 
δωρεάς Πνεύματος Αγίου”

Εικόνα
Η εικόνα της Πεντηκοστής είναι κόκκινη και χρυσή για να μας δείξει πόσο 

σημαντική είναι αυτή η ημέρα. Στην κορυφή υπάρχει ένα ημικύκλιο με ακτίνες που 
μοιάζουν με φλόγες που κατεβαίνουν στους Απόστολους που προσεύχονται, για 
να μας δείξει ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε αυτούς. Βλέπουμε τους Απόστολους 
να κρατούν ειλητάρια. Στο κέντρο βρίσκεται η προσωποποίηση του Κόσμου που 

βγαίνει από το σκοτάδι στο φως με τη βοήθεια των Ευαγγελίων που κρατάει μέσα 
σε ένα ύφασμα. Όλοι αισθανόμαστε το Φως του Θεού στις καρδιές μας.



Συμπληρώστε το 
σταυρόλεξο 

χρησιμοποιώντας τις 
ακόλουθες λέξεις

Όνομα:____________________________________    Ημερ:________________________

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστιν 

αληθή, αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες· Αύτη γαρ ημάς έσωσε. 
- Θεία Λειτουργία -
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Να κατανοήσουν τα παιδιά τη σπουδαιότητα της 
Πεντηκοστής για την Ορθόδοξη Εκκλησία

Η Η Πεντηκοστή είναι μία σημαντική γιορτή για την Ορθόδοξη Εκκλησία.                    
Οι ημέρες του έτους είναι αριθμημένες να αρχίζουν την Πεντηκοστή και τελειώνουν 
όταν αρχίζουμε να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη Μεγάλη Σαρακοστή.  Η 
Πεντηκοστή εορτάζεται την Κυριακή, 50 ημέρες μετά το Πάσχα. Αντιπροσωπεύει 
τα τελευταία βήματα της αποστολής του Ιησού ανάμεσά μας.  Την Πεντηκοστή 
σχηματίστηκε η Αγία Τριάδα. Αυτή την ημέρα οι Απόστολοι ανέλαβαν την ειδική τους 
αποστολή μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος που εμφανίστηκε με τη μορφή 
πύρινων γλωσσών.

Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος 
Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν 
ἐπὶ τὸ αὐτό. Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, 
καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι  καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι 
γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες 
Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς 
ἀποφθέγγεσθαι...Πέτρος δὲ ἔφη πρὸς αὐτούς· μετανοήσατε, καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν 
ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ λήψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος.ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακράν, 
ὅσους ἂν προσκαλέσηται Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν...ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους 
καθ᾿ ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ. Πράξεις 2:1-47

Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστιν 
αληθή, αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες· Αύτη γαρ ημάς έσωσε. 
- Θεία Λειτουργία -

1.  Οι Απόστολοι προσεύχονταν μαζί πενήντα ημέρες μετά το Πάσχα, όταν το Άγιο Πνεύμα 
κατέβηκε σε αυτούς με τη μορφή φλόγας. Άρχισαν να μιλούν σε γλώσσες που δεν γνώριζαν 
ποτέ πριν. Τώρα θα μπορούσαν να διδάξουν το μήνυμα της αγάπης του Θεού σε όλα τα 
έθνη.

2.  Αυτή ήταν η μέρα που οι Απόστολοι άρχισαν να βαφτίζουν τους ανθρώπους στο όνομα 
της Αγίας Τριάδας. Πάνω από 3000 άτομα βαπτίσθηκαν την Πεντηκοστή. Σκεπτόμαστε το 
δικό μας Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα όταν ο ιερέας λέει: “Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος 
Αγίου”.

3.  Την εβδομάδα μετά από την Πεντηκοστή δεν νηστεύουμε την Τετάρτη και την Παρασκευή, 
ωστόσο αυτή είναι η πρώτη φορά από το Πάσχα που γονατίζουμε στην εκκλησία. Σταματάμε 
να ψάλουμε Πασχαλινούς ύμνους και αρχίζουμε να ψέλνουμε τον ύμνο “Είδομεν το φως το 
αληθινό “, επειδή το φως του Αγίου Πνεύματος είναι τώρα μέσα σε όλους μας.

Εικόνα 
Η εικόνα της Πεντηκοστής είναι κόκκινη και χρυσή για να μας δείξει πόσο σημαντική είναι αυτή η 
ημέρα. Στην κορυφή υπάρχει ένα ημικύκλιο με ακτίνες που μοιάζουν με φλόγες που κατεβαίνουν 
στους Απόστολους που προσεύχονται, για να μας δείξει ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε αυτούς. 
Βλέπουμε τους Απόστολους να κρατούν ειλητάρια. Στο κέντρο βρίσκεται η προσωποποίηση του 
Κόσμου που βγαίνει από το σκοτάδι στο φως με τη βοήθεια των Ευαγγελίων που κρατάει μέσα 
σε ένα ύφασμα. Όλοι αισθανόμαστε το Φως του Θεού στις καρδιές μας.

Ζητήστε από τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις για να συμπληρώσουν το 
σταυρόλεξο.
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