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Pinsen og de første kristne 

 

TROSMÅL Elevene skal tro at Kirken fikk Den hellige ånd på pinsedagen. 

KUNNSKAPSMÅL Elevene skal kjenne til evangelienes beretning om hvordan apostlene 
fikk Den hellige ånd (Apostlenes gjerninger 2, 1-11) samt kjenne til 
sentrale sider ved læren om Treenigheten.  

 

EVNEMÅL Elevene skal med egne ord kunne gjengi fortellingen om da Ånden ble 
gitt på pinsedagen (Apg. 2, 1-11), samt med egne ord kunne fortelle om 
hvem den hellige ånd er i Treenigheten.   

 

METODER Fortelling, høytlesning, oppgaver, klipping og maling 

HJELPEMIDLER Klasserommet læreboken s. 29-31, prosjektor, bilder, bibelen, tykt 
papir, saks, maleskrin, pensler, nål og tråd. 

BØNN Korstegnet, Fader vår, «Kom Hellige ånd, fyll dine troendes hjerter, og 
tenn i dem din kjærlighets ild.», Hill deg, Maria.  

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(10 min.) 

 
- Hilse på alle.  
 
- Bønn.  
 
- Innlede tema: 
«Tidligere har vi lært om det at Jesus tok farvel med disiplene og fôr 
opp til himmelen, men likevel ble han ikke fjern fra Kirken – han er ikke 
borte fra oss, men nær. En av de viktigste måtene han er nær oss i 
Kirken er i eukaristien, kommunionen, som vi feirer sammen i messen 
og mottar. Men en annen måte som Gud også er til stede i Kirken og i 
verden er i Den hellige ånd. I Apostlenes gjerninger leser vi om da Den 
Hellige ånd ble sendt av Gud til disiplene på pinsedagen, ikke lang tid 
etter at Jesus var dratt hjem til Gud fader i himmelen.» 

 
 

 

UTDYPING 
(20 min.) 

Fortell: «Treenigheten er ikke så lett å begripe med tanken. Men en 
vanlig måte vi ofte illustrere den som en modell på papir er som figuren 
øverst i hjørnet på s. 29 i læreboken.» 
 
Bruk litt tid på å se på figuren.  
 
Videre: «Det er ikke så lett å gripe Den hellige ånd heller. Vi kan ikke se 
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ham direkte med øyet. Men vi pleier å si at vi ser Den hellige ånd på de 
fruktene han bærer i Kirken og oss mennesker. F. eks når vi gjør gode 
gjerninger og er gode og snille mot hverandre i familien og med våre 
venner, bekjente og naboer – da kan vi se fruktene av Den hellige ånds 
virke iblant oss.» 
 
Vis nå frem på prosjektor et bilde av en due og av en flamme. Fortell: i 
bibelen har Den hellige ånd vært skildret som en due (ved Jesu dåp) og 
som en flamme (over hodet til apostlene på pinsedagen). 

 
 

ELEVOPPGAVER 
(10 min.) 
 

Elevene skal jobbe med spørsmål og oppgaver s. 30 og 31. Det skal 
være arbeidsro. Gå rundt blant dem og hør om det renger noe hjelp. 

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

-  La elevene med egne ord gjengi fortellingen om da Ånden ble 
gitt på pinsedagen (Apg. 2, 1-11). 

- La elvene med egne ord fortelle om hvem Den hellige ånd er i 
Treenigheten.   

 

BØNN 

/AVSLUTNING 
Katekeseøkten kan avsluttes med at dere står i ring og ber en 
gang til de bønnene som du åpnet denne timen med.  

 
 
 

  

 


