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Trinn: 4
Tid: 45 min.

Kirken mottar Den Hellige Ånd
TROSMÅL

Elevene tror på Den Hellige Ånds komme til Kirken på pinsedagen, og at
Ånden virker i oss.

KUNNSKAPSMÅL

Elevene har kjennskap til hva Den Hellige Ånd virker i Kirken.

EVNEMÅL

Elevene kan to vers av salmen «Kom Hellig Ånd med skapermakt».

METODER

Fortelling, elevoppgaver, klipp-og-lim oppgave.

HJELPEMIDLER

Læreboken «Kom og se» s. 65-69, oppgaveboken «Kom og se» s. 61 66, klassesett med Bibler eller kopier av teksten Apg. 2, 42-47,
skjerm/prosjektor, tykk hvit papp, sakser, hvite fjær, silkepapir i oransje
og gul farge, limstifter, nål og tråd.

BØNN

Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. Salmen: «Kom Hellig Ånd med
skapermakt» (s. 67 i «Kom og se»).

Katekesens forløp
INNLEDNING
(5 min.)

-

Hilse på alle og ønske velkommen
Bønn

Fortell: Nå som vi går inn i påsketiden og nærmer oss Kristi
himmelfartsdag og pinse, passer det bra at vi i dag skal ha om tiden
etter at Jesus var stått opp fra de døde og dro tilbake til sin Far i
himmelen, slik vi hadde om dette i katekesen sist gang.
Denne timen skal vi ha om det som skjedde med disiplene på
pinsedagen, da de fikk sendt Den Hellige Ånd. Vi skal også lære oss
utenat et par vers av en kjent norsk salme som handler om pinsen,
«Kom Hellig Ånd med skapermakt», som vi sang innledningsvis.
UTDYPING
(10 min.)

Lag deg et lite manus på forhånd og gjenfortell om Den Hellige Ånds
komme og pinseunderet slik dette står beskrevet i Apostlenes
gjerninger kapittel 2. Vis gjerne noen illustrasjoner eller kunstneriske
fremstillinger på skjerm for elevene mens du forteller.
Fortell videre:
I pinsen fikk altså Kirken, som på den tiden besto av Jesu nærmeste
venner, tilsendt Den Hellige Ånd, slik Jesus hadde lovet at han skulle
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gjøre. Den hellige ånd er alltid her og virker i Kirken. Men hvordan har
dette seg? Hvordan kan vi si det? Kan vi se Den hellige ånd, kanskje?
Vi tror at Den Hellige Ånd virker i Kirkens sakramenter, og spesielt er
dåpen og konfirmasjonen to sakramenter som knytter seg til det å
motta Den Hellige Ånd i våre liv. (Vis bilde av barnedåp og en
konfirmasjon.)
Vi tror også at Den hellige Ånd alltid virker og er til stede i felleskapet
mellom oss kristne i Kirken. Når vi snakker sammen om Gud, når vi gjør
gode gjerninger, ber sammen og deler med hverandre – da er det Den
Hellige Ånd som virker hos oss, selv om vi ikke kan se ham med øyet
vårt. Men vi kan likevel merke hans nærvær hos oss.
Videre tror vi også at Den Hellige ånd er med å lede hele Kirken vår, slik
at den ikke går seg vill. Vi tror derfor at Den Hellige Ånd er spesielt til
stede for paven vår alltid. Vi tror at Den Hellige Ånd hjelper paven å
lede Kirken og å uttale seg i viktige lærespørsmål som angår vår tro, slik
at det paven sier om Kristus alltid skal være sant og riktig.
ELEVOPPAVER
(25 min.)

Klipp og lim – oppgave: Elevene skal lage en figur av Den Hellige Ånd.
De kan velge selv om de vil lage due-figur eller ildtunge-figur. Tegn og
klipp ut figurene i hvit papp/tykt papir. På duene kan elvene lime på
hvite fjær på begge sier og tegne på øyne. På ildtunge-figurene kan
elvene lime på silkepapir i oransje/rødt og gult på begge sider. Sett en
lang tråd i toppen på figurene til slutt med, ved hjelp av en nål, for å
kunne henge dem opp. Elevene kan ta figuren sin med hjem.
Elevene skal jobbe med oppgavene s. 61 – 66 i «Kom og se» arbeidsbok.
Del på forhånd ut bibler eller kopier med teksten Apg. 2, 42-47. Det skal
være arbeidsro. Gå rundt og hør om noen trenger hjelp.

OPPSUMMERING
(5 min.)

Slå opp teksten til «Kom Hellig Ånd med skapermakt» på
skjerm/prosjektor. Syng sammen gjennom to ganger. Be elevene synge
med og følge godt med på teksten, for å lære de to første versene
utenat. Til slutt tar du bort teksten fra skjermen, og ber elevene synge
de to førte versene av salmen på egenhånd.

BØNN
/AVSLUTNING

Korsets tegn. Andakt: Den Hellige Ånd er fra evighet og forblir i
evighet, for han er, med Faderen og Sønnen, én av Treenigheten. Han er
både liv og livgiver. Han er lys, og etter sitt vesen gir han lys. Han er
hellig og kilde til all hellighet. I ham kjenner vi Faderen, i ham ærer vi
Sønnen.
Fader vår. Amen.
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