
Pogorârea Sfântului Duh
În ziua Cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt  

pu-ternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și 
s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, 
după cum le da Duhul să vorbească… ″Pocăiți-vă″, le-a zis Petru, ″și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui 
Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh″. Căci făgăduința aceasta este 

pentru voi, pentru copiii voștri, și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema  
Domnul,  Dumnezeul nostru.″ …Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. 

Faptele Apostolilor 2:1-47

Pogorârea Sfântului  
Duh - Rusaliile
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3.
În săptămâna după Rusalii nu 
postim miercurea și vinerea, 

însă, aceasta este prima dată 
când îngenunchem în biserică 

după Paști. Nu mai cântăm 
imnuri de Paști, ci începem să 
cântăm Axionul “Am văzut lu-
mina”, pentru că lumina Sfân-
tului Duh este acum în noi toți.

1.
Apostolii se rugau împreună cincizeci de zile după Paște, când Duhul 

Sfânt s-a pogorât asupra lor în chip de limbi de foc. Aceștia au început să 
vorbească în limbi pe care nu le știau înainte. Acum vor putea să transmită 

tuturor neamurilor mesajul de iubire al lui Dumnezeu.

Pogorârea Sfântului Duh este o sărbătoare importantă în Biserica Ortodoxă. Toate zilele anului 
sunt numerotate începând cu Rusaliile și se termină atunci când ne pregătim de Postul Mare. 
Pogorârea Sfântului Duh are loc într-o duminică, 50 de zile după Paști (Cincizecimea). Această 

sărbătoare reprezintă ultima etapă din misiunea lui Iisus printre noi. În această zi se unește 
Sfânta Treime, iar apostolii sunt hirotonisiți pentru misiunea lor specială prin Puterea Sfântului 

Duh, care apare sub forma unor limbi de foc. 

2.
În ziua de Rusalii Apostolii  

au început să boteze  
oamenii în numele Sfintei 

Treimi. Peste 3000 de  
persoane au fost botezate în 
acea zi. Atunci când preotul 

spune: “Pecetea darului 
Sfântului Duh”, ne putem 

gândi la propriul Sfânt Botez 
și Taina Sfântului Mir. Icoana

Icoana Rusaliilor este cu roșu și aur, pentru a ne arăta că aceasta este o zi 
de mare sărbătoare. În partea de sus există un cerc cu raze, care reprezintă 
Sfântul Duh pogorându-se asupra Apostolilor în chip de limbi de foc. Îi vedem 
pe apostoli cu cărți. În centru se află o figură regală, Cosmos, care iese din în-
tuneric și vine spre lumină cu ajutorul Evangheliei, pe care o ține într-o pânză. 

Sfântul Duh va sfinți întotdeauna lucrarea Bisericii.
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Completați următoarele 
cuvinte încrucișate 
folosind lista dată.

Numele:____________________________________    Data:________________________

RUGĂCIUNE
Văzut-am lumina cea adevărată.  Luat-am Duhul cel ceresc. Aflat-am credința cea 

adevărată. Nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne. Că aceea ne-a mântuit pe noi. 
- Sfânta Liturghie -
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BISERICII
BOTEZATE     DUMINICA
  EVANGHELIEI     PAȘTI 

SFÂNTA TREIME 
SFÂNTUL DUH

 Vertical
2. Cine se pogoară asupra  
 Apostolilor?
3. La Rusalii se unește …
4.  Pogorârea Sfântului  

Duh are loc …
5.  La Rusalii peste 3000 de  

persoane au fost …
6.  Sfântul Duh va sfinți  

întotdeauna lucrarea ...

 Orizontal
1.  La Rusalii  

îngenunchem pentru  
prima data după … 

7.  În icoana Rusaliilor  
figura regală vine din  
întuneric cu ajutorul ...



Introducere:

Lectură 
biblică:

Rugăciune:

Repere:

Activitate:

Pogorârea Sfântului Duh - Rusaliile
{Ediția profesorului}

Scopul lecției: Copiii să înțeleagă importanța Rusaliilor în biserica 
ortodoxă.

Pogorârea Sfântului Duh este o sărbătoare importantă în Biserica Ortodoxă.  
Toate zilele anului sunt numerotate începând cu Rusaliile și se termină atunci când ne 
pregătim de Postul Mare. Pogorârea Sfântului Duh are loc într-o duminică, 50 de zile după 
Paști (Cincizecimea). Această sărbătoare reprezintă ultima etapă din misiunea lui Iisus prin-
tre noi. În această zi se unește Sfânta Treime, iar apostolii sunt hirotonisiți pentru misiunea 
lor specială prin Puterea Sfântului Duh, care apare sub forma unor limbi de foc.

Pogorârea Sfântului Duh 
În ziua Cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca 
vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au 
fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au 
umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să 
vorbească… ″Pocăiți-vă″, le-a zis Petru, ″și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui 
Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh″. Căci 
făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, și pentru toți cei ce sunt departe 
acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.″ …Și Domnul 
adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.  Faptele Apostolilor 2:1-47

Văzut-am lumina cea adevărată.  Luat-am Duhul cel ceresc.  Aflat-am credința 
cea adevărată.  Nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne.  Că aceea ne-a 
mântuit pe noi. 
- Sfânta Liturghie -

1.  Apostolii se rugau împreună cincizeci de zile după Paște, când Duhul Sfânt s-a pogorât 
asupra lor în chip de limbi de foc. Aceștia au început să vorbească în limbi pe care nu 
le știau înainte. Acum vor putea să transmită tuturor neamurilor mesajul de iubire al lui 
Dumnezeu.

2.  În ziua de Rusalii Apostolii au început să boteze oamenii în numele Sfintei Treimi. Peste 
3000 de persoane au fost botezate în acea zi. Atunci când preotul spune: “Pecetea  da-
rului Sfântului Duh”, ne putem gândi la propriul Sfânt Botez și Taina Sfântului Mir.

3.  În săptămâna după Rusalii nu postim miercurea și vinerea, însă, aceasta este prima dată 
când îngenunchem în biserică după Paști. Nu mai cântăm imnuri de Paști, ci începem să 
cântăm Axionul “Am văzut lumina”, pentru că lumina Sfântului Duh este acum în noi toți.

Icoana 
Icoana Rusaliilor este cu roșu și aur, pentru a ne arăta că aceasta este o zi de mare 
sărbătoare. În partea de sus există un cerc cu raze, care reprezintă Sfântul Duh pogorându-
se asupra Apostolilor în chip de limbi de foc. Îi vedem pe apostoli cu cărți. În centru se află o 
figură regală, Cosmos, care iese din întuneric și vine spre lumină cu ajutorul Evangheliei, pe 
care o ține într-o pânză. Sfântul Duh va sfinți întotdeauna lucrarea Bisericii.

Cereți copiilor să completeze cuvintele încrucișate folosind lista dată.
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