
Coborârea
Duhului Sfânt

Pe când era Domnul Isus pe pământ, El le-a promis ucenicilor că le va trimite pe Altcineva în locul 
Lui, care să fie mereu cu ei, după plecarea Sa la Tatăl. Această Persoană este Duhul Sânt. El a 
coborât peste toţi ucenicii Domnului Isus, care erau adunaţi în Ierusalim, în ziua cincizecimii. 

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite 
Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va 

aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Ioan 14:26



Peste cine coboară 
Duhul Sfânt al lui 

Dumnezeu?

roşu
portocaliu
galben
albastru deschis

Colorează conform instrucţiunilor de mai jos şi 
vei descoperi o imagine surpriză!



Lecţia 30
Coborarea Duhului Sfânt

Text biblic: Faptele Apostolilor 2:1-13
Verset cheie: Ioan 14:26
Scopul lecţiei: Copiii vor înţelege ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii şi importanţa pe 
care o are astăzi pentru creştini Duhul Sfânt. 

Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Următoarele repere pot fi mai mult sau 
mai puţin dezvoltate, în funcţie de vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al 
grupei, etc.

I. Lecţia
Înainte să se lucreze la pagina de colorat, învăţătorul le vorbeşte copiilor despre ziua 
cincizecimii, despre coborârea Duhului Sfânt, din Faptele Apostolilor 2:1-13.

1. Duhul Sfânt este promis

De multe ori Domnul Isus a promis că, după înălţare, Tatăl va trimite un Mângâietor:
• Luca 11:13   Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât 
mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sânt celor ce I-L cer!
• Luca 24: 49   Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu, dar rămâneţi în 
cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.
• Ioan 14: 16-17 a   Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor, care să 
rămână cu voi în veac şi anume Duhul adevărului...
• Ioan 15: 26   Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul 
adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. 

2. Cine este Duhul Sfânt?

• Duhul lui Dumnezeu. (1 Tesaloniceni 4:8)
• Duhul Sfânt, Persoană din Sfânta Treime, a participat alături de Tatăl şi de Fiul la creaţie. 
(Geneza 1:2)

3. Care este rolul Duhului Sfânt? 

a. Duhul Sfânt, Mângâietorul promis de Domnul Isus şi trimis de Tatăl, se află încă printre 
noi.
b. Duhul Sfânt se află în toţi cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu. El are rolul de a-i mângâia 
pe cei ce trec prin încercări şi suferinţă (Ioan 14:16-17),
c. dă bucurie celor ce sunt trişti (Galateni 5:22),
d. îi călăuzeşte pe toţi cei ce au nevoie de îndrumare (Ioan 14:26),
e. îi învaţă ce să spună pe toţi cei ce vor să-L mărturisească pe Domnul Isus înaintea lumii 
(Matei 10:19-20).
f. Duhul Sfânt mijloceşte înaintea Tatălui cu suspine negrăite (Romani 8:26). 

4. Când coborât Duhul Sfânt pe pământ?

Duhul Sfânt a coborât pe pământ în ziua cincizecimii (Faptele Apostolilor 2:1-4). Această zi 
se mai numeşte şi ziua Rusaliilor. 



5. Cum a coborât Duhul Sfânt pe pământ?

Toţi ucenicii, şi mulţi alţi oameni, se aflau adunaţi la un loc. De odată, a venit din cer un sunet 
ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde erau ei. Nişte limbi (flăcări) ca de 
foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Toţi s-au 
umplut de Duhul Sânt al lui Dumnezeu şi au început să vorbească în alte limbi. Acolo se 
aflau oameni de diferite nationalităţi care vorbeau diferite limbi. Şi totuşi, toţi puteau înţelege 
predica de parcă s-ar fi vorbit în toate limbile în acelaşi timp. A fost o adevărată minune pentru 
toţi cei prezenţi. Aceasta este puterea Duhului Sfânt: de-a face minuni şi în zilele noastre 
(Faptele Apostolilor 2:1-13).

Sugestie: La grupele preşcolare se va lucra printr-un mic teatru de păpuşi, sau cu imagini pe 
flanelograf. Cel mai important este ca toţi copiii să înţeleagă cine este Duhul Sfânt, ce rol are 
El şi de ce ni L-a dat Tatăl.

II. Activităţi

1. Versetul biblic

a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic.
Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa 
toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu Ioan 14:26.

b. Învăţătorul explică versetul:
Acest verset vorbeşte despre rolul Duhului Sfânt, acela de Învăţător. Aici, Domnul Isus ne 
promite că Duhul Sfânt ne va învăţa toate lucrurile şi ne va aminti de toate învăţăturile Lui.

c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.

2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor

• Cine este Duhul Sfânt?
• Cine a vorbit despre venirea Duhului Sfânt pe pământ?
• Care este rolul Duhului Sfânt?
• În ce zi S-a coborât Duhul Sfânt?
• Cum a coborât Duhul Sfânt?

III. Concluzie

Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este prezent în viaţa noastră. El ne dă bucurie, ne mustră, 
ne dă putere şi curaj ca să facem lucruri bune. Ne învaţă cum să vorbim oamenilor despre 
Dumnezeu şi despre jertfa Fiului Său. Deci, iată că nu suntem singuri. Duhul Sfânt este cu 
noi. El este în noi. El aude ce vorbim, vede ce facem, ştie ce gândim. Domnul Isus, prin Duhul 
Sfânt, mijloceşte înaintea Tatălui pentru noi. Deci, să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu!


