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Hjemmesøndagsskole 23. mai 2021 

Før samlingen må du huske å putte noen ting i skattkista som kan gi et hint om 
det vi skal høre om i dag. 

I dag passer det med: 

• Ordbøker på ulike språk (de talte på ulike språk) 
• Hårføner (et brus, som når det blåser en sterk storm, fylte rommet hvor 

            disiplene var) 
• Lighter (flamme) 

 
Det kan være lurt å prøvekjøre PowerPoint før samlingen for å sjekke at du har 
fått med deg alle bildene. Hvordan du kan gjennomføre samlingen er nøyere 
beskrevet i dokumentet «Mal for hjemmesøndagsskole». Denne søndagen 
kommer andakten sammen med en lysbildeserie som dere kan se. Til hvert 
bilde er det tekst. Kanskje dere vil bytte på hvem som leser til hvert bilde.  

Før eller etter samlingen kan det passe med disse aktivitetene: 

Ballonger og pappkrus:  

Del barna inn i to lag. Hvert lag får et bord foran seg med 4 x 4 rekker med 
pappkrus på hodet. Lagene skal konkurrere om å blåse krusene ned med 
ballongen. Ett og ett barn på laget skal nå blåse opp ballongen og deretter 
bruke lufta til å blåse krusene ned fra bordet. Hvis dere har barn som ikke 
klarer å blåse selv, kan dere blåse ballongene opp og gi de til barna. Hvis du 
ikke har ballonger, kanskje du klarer å blåse pappkrusa eller plastikkrusa 
likevel? 

Minigulerøtter: 

Minegulerøtter kan ligne litt på en flamme, kanskje lik de «tunger av ild» som 
satte seg på disiplene i dagens bibelfortelling? Del ut en minigulerot til hver. Be 
alle holde gulroten sin foran pannen og tell sammen til tre før dere spiser. 

Gaveeske Åndens gaver 

Til slutt i dette dokumentet er en tegning, som du kan kopiere, fargelegge, 
klippe ut, og brette sammen til en liten eske. Kanskje du vil gi esken bort?  

Lykke til! 
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Bibelfortellingen 

Nå kommer bildene med tekst til hvert bilde. Du kan gjerne lese det som står 
slik det står, men hvis du heller vil fortelle med dine egne ord, er det kjempe-
flott. (Når du er ferdig å fortelle og vise alle bildene kan du, hvis dere er klar for 
det, lese teksten akkurat slik den står i Apgj. 2: 1-8. Da er historien frisk i barnas 
minne, og det hjelper dem å henge med selv om formuleringene i Bibelen ikke 
er like lette som dem de møter i en barnebok.) 

Ånden gis på pinsedagen 

Bilde 2 

 

Pinsedag kalles kirkens fødselsdag. I dag skal vi få høre om da disiplene fikk det 
som Jesus hadde lovet dem før han reiste opp til himmelen: Den Hellige Ånd. 
Det betyr at disiplene fikk kraft og mot til å fortelle andre om Jesus, og 
mennesker kom til tro, og slik ble det begynnelsen til den kristne kirke. 

Bilde 9 

 

På Kristi Himmelfartsdag fór Jesus opp til himmelen etter at han hadde lova 
disiplene Den Hellige Ånd, og velsigna dem.  

Bilde 10 

 

På pinsedagen var de tolv apostlene samla i Jerusalem. 
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Bilde 11 

 

Plutselig hørte de en veldig bråkete lyd som kom fra himmelen. Det hørtes ut 
som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. 

Bilde 12   

 

Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av 
dem. Da ble apostlene fylt av Den Hellige Ånd. 

Bilde 13 

 

På plassen utenfor huset der de var, var det masse forskjellig folk som var 
kommet langveis fra for å feire pinse. Da de hørte lyden stimlet en stor 
folkemengde seg sammen. Folk sa: «Hva er den lyden? La oss gå og se hva det 
er for noe!» 
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Bilde 14 

 

Apostlene hadde aldri lært noe annet enn sitt eget språk. Nå begynte de 
plutselig å tale Guds ord på mange forskjellige språk! 

Bilde 15 

 

«Er de ikke fra Galilea, alle disse som taler?» spurte en. «De snakker jo gresk!» 
sa en annen. «Og arabisk! Og egyptisk!» 

Bilde 16 

 

En sa begeistret: «Tenk! Alle kan høre Guds ord på sitt eget språk! Er det ikke 
fantastisk, dere!» «Tøys og tull,» sa en annen, «de har drukket seg fulle på vin, 
det er det de har!» 
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Bilde 17 

 

«Hør godt etter, kom nærmere!» ropte Peter. «Disse menneskene er ikke fulle 
av vin! De er fulle av Den Hellige Ånd!» 

Bilde 18 

 

Peter fortsatte: «Nå skjer det som er sagt gjennom profeten Joel: I de siste 
dager, sier Gud, skal jeg øse ut min ånd over alle mennesker.» 

Bilde 19 

 

Den dagen kom omkring 3000 mennesker til tro på Jesus. De ble døpt og ble 
med i menigheten (Apgj. 2:41). Dette var den første kristne menigheten, eller 
kirken, og derfor kaller vi Pinsedag for kirkens fødselsdag.  
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Bilde 21 

 

Hva har vi lært i dag?  

Det viktigste vi har lært i dag er at Jesus kom for at alle mennesker skulle få 
mulighet til å tro på han og ta imot hans tilgivelse. Når vi gjør det, får vi Den 
Hellige Ånd. Den Hellige Ånd blir gitt til alle som tror på Jesus, om vi er liten 
eller stor, barn, ungdom eller voksen. Og alle mennesker i verden, uansett 
hvilken hudfarge eller språk de snakker får Den Hellige Ånd når de tar imot 
Jesus i hjertet sitt. Den Hellige Ånd skal hjelpe oss til å bli bedre kjent med 
Jesus, forstå mer om han, og gi oss ord til å fortelle andre om Jesus. Slik vokser 
den kristne menigheten.  
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