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Tidsram: 20-25 minuter

Apg 2:1-11

Den heliga anden 
När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett 
dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor 
som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig 
ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. 

I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd 
samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt 
språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesam-
mans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål 
talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och 
Kap¬padokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten 
och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och 
pros¬elyter, vi är kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk 
om Guds stora gärningar.” 

Övriga läsningar
Joh 15:26-27, 16:12-15, Gal 5:16-25 eller Joh 20:19-23, 1 Kor 12:3b-7, 12-13

Tidsram: 20-25 minuter. 
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samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt 
språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, 
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trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och pros-
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Övriga läsningar: Joh 20:19-23, 1 Kor 12:3b-7, 12-13

Bakgrund
Utan den helige Ande är Gud långt borta, stannar Kristus i det förflutna, är evan-
geliet död bokstav, är kyrkan bara en organisation, är auktoriteten dominans, är 
missionen propaganda, är liturgin besvärjelse, är kristet handlande en slavmoral.

Men i den helige Ande har kosmos uppstått och jämrar sig i Rikets födslovåndor, 
är den uppståndne Kristus närvarande, är evangeliet en kraft till liv, återspeglar 
kyrkan Treenighetens liv, är auktoriteten en tjänst som befriar, är missionen en 
pingst, är liturgin både åminnelse och föregripande, är det mänskliga handlandet 
gudomliggjort.

Pingst är från början ett grekiskt ord som betyder ”den femtionde dagen”. De 
femtio dagarna mellan påsk och pingst har firats som en enda festdag. Påsken 
fulländas och beseglas på pingstdagen. Andens utgjutande är ett verk av den 
upphöjde Herren Kristus, som förblir oss nära alla dagar intill tidens slut. I kyrkan 
samlar och förenar han alla Guds skingrade barn (jfr Joh 11:52).
    Ur Oremus, ”Pingstdagen”
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Med barnen kommer vi under denna pingstdag fokusera på hur lärjungarna tog 
emot den helige Ande. Det är inte lätt att förklara den helige Ande för små barn, 
därför kommer fokus att ligga på hur Anden verkar. I Gamla testamentet (på he-
breiska kallas Anden för ”ruah”) berättas om en livgivande Ande, som skänker 
liv (exempelvis i den andra skapelseberättelsen där Gud ”blåser in liv i hennes 
näsborrar” se 1 Mos 2:7) Jesus sänder oss den helige Ande som tröst, även som 
försvarare. I Apostlagärningarna kommer han med ett dån som av en stormvind 
och med eld och han hjälper lärjungarna så att de kan tala olika språk.

Ta med
En duk (gärna i den liturgiska färgen rött), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett krucifix, en 
staty/ikon/bild på Kristus. Bibel för små och stora (KPN). Ev: korg med hjärtan. Skriv ut och 
kopiera bilden som hör till dagens evangelium som barnen kan färglägga (finns i 
slutet av detta dokument). Sjalar, gärna siden eller chiffong i rött/gult/orange (det 
ska föreställa elden).
Ev bomullsbollar, se under extra aktiviteter i slutet. 

VÄLKOMNA!

Se till att alla barn känner sig välkomna och sedda. Om det är möjligt hälsa per-
sonligt på varje barn redan i dörren (kanske kan ni vara flera ledare som hjälper 
till med det?).

Uppmärksamma särskilt de barn som är nya och se till att alla får lära sig deras 
namn.

Samla alla barn i en cirkel på golvet.

– Välkomna alla barn, roligt att se er här!
– Är det någon som såg vilken färg som prästen hade på sin fina mässhake 
   idag?
– Idag kan man säga att det är kyrkans födelsedag, man säger ofta att det var 
   vid den första pingsten som kyrkan föddes. Den helige Andes färg är röd! 
(Nu tar du fram duken i rätt färg. Visa gärna KPNs kyrkoårsaffisch.)
– Har någon haft födelsedag, eller kommer ha födelsedag snart?
Bjud in barnet att komma fram till mitten och säg:
– Grattis! Födelsedagen påminner oss om att Gud skapar var och en av oss för 
att han älskar oss, vi sjunger denna sång tillsammans för att komma ihåg det: 
"När Gud sade ordet som skapade dig" (se avdelningen Sjung med barnen på 
Videos, på KPNs hemsida.)
 
Hjälp barnet att tända ljuset. 
– Varför tänder vi ljuset? Just det, Jesus, du är alltid med oss, men när vi tänder 
ljuset, då kan kommer vi ihåg det Jesus sa: Där två eller tre är samlade i mitt 
namn, är jag mitt ibland dem.
– Vi gör korstecknet ihop: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
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• Varför tänder vi ljuset? (lyssna på barnens svar)
• Ja, just det. Jesus du är alltid med oss, men när vi tänder ljuset, då kan vi 

lättare komma ihåg: Jesus, nu är du här! 
• Vi gör korstecknet: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Ta Jesus-ikonen, titta på den och säg: Hej Jesus, jag är ….(ditt namn). Inbjud 
barnen att på detta personliga och direkta sätt också hälsa på Jesus.

SÅNG
• Jesus, nu är du här! (se inspelning här)

Jesus, nu är du här!
Lär oss och var oss när.
Jesus, Jesus,
Jesus, du har oss kär.

Musik: Ulf Samuelsson Text: Anders Piltz

VÅRT FINA HJÄRTA

Här presenteras ett förslag på hur denna lilla andakt kan utformas (se kommentar 
i inledningen). Den får anpassas till gruppen och till situationen!

Nu ska ni få se vad jag har – titta, vad är det? (Håller upp ett litet t ygh j ä r t a ) .
Nu ska ni få var sitt hjärta av mig att hålla i (dela ut till 
var och en). Hur känns det?(Låt barnen komma med 
förslag.) Ja, det känns gott att ha ett sådant här litet 
hjärta i handen, lent och mjukt. Precis så lent och 
mjukt tycker jag att det känns inuti när man tycker 
riktigt mycket om någon. Eller när jag vet att någon 
tycker om mig. (Invänta respons, kanske barnen 
vill nämna någon de tycker om t ex). När jag tänker 
på hur mycket Jesus älskar mig, då känns det också 
gott (mjukt/lent) inuti. Då vill jag ge något tillbaka till 
Jesus. Jag tänker att vi alla kan ge Jesus våra hjärtan. 
Titta på hur jag gör, så kan ni göra likadant. 

Kateketen ställer sig på knä framför bilden av Jesus och lägger 
lugnt och stilla sitt hjärta i korgen. Hjälp barnen att en i taget, i 
lugn och ro göra likadant. Det får dock aldrig bli ett tvång. Om ett barn 
inte vill ge ifrån sig hjärtat kan man säga: Då får det hjärtat ligga och ha d e t
skönt i din hand idag. Kanske du kan ge det till Jesus nästa gång?

När alla satt sig säger kateketen: Nu knäpper vi händerna och ber: Tack Jesus, 
att du har oss kär.
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Om barnen är under 5 år kan du bjuda 
in dem till att lyfta ikonen av Jesus titta 
på den och säga: Hej Jesus, jag är ...., 
jag vill vara din vän.

 Du är hemliga vännen min, du har hittat mig jag är din.
     Jag vill gå med överallt där du går, stå vid din sida och dig förstå. 

 Jesus jag är din.
Text: Anders Piltz

SÅNG 
Vi sjunger psalm 176 ur Cecilia med rörelser (se på KPNs hemsida, 
avdelning Videos, Sjung med barnen)

VÅRT FINA HJÄRTA

Här presenteras ett förslag på hur denna lilla andakt kan utformas (se kommentar i 
inledningen). Den får anpassas till gruppen och till situationen!

Nu ska ni få se vad jag har – titta, vad är det? (Håller upp 
ett litet tyghjärta). Nu ska ni få var sitt hjärta av mig att hålla 
i (dela ut till var och en). Hur känns det?(Låt barnen 
komma med förslag.) Ja, det känns gott att ha ett 
sådant här litet hjärta i handen, lent och mjukt. Precis så 
lent och mjukt tycker jag att det känns inuti när man tycker 
riktigt mycket om någon. Eller när jag vet att någon tycker 
om mig. (Invänta respons, kanske barnen vill nämna någon 
de tycker om t ex). När jag tänker på hur mycket Jesus 
älskar mig, då känns det också gott (mjukt/lent) inuti. Då vill 
jag ge något tillbaka till Jesus. Jag tänker att vi alla kan ge Jesus 
våra hjärtan. Titta på hur jag gör, så kan ni göra likadant. 

Kateketen ställer sig på knä framför bilden av Jesus och lägger lugnt och 
stilla sitt hjärta i korgen. Hjälp barnen att en i taget, i lugn och ro göra likadant. 
Det får dock aldrig bli ett tvång. Om ett barn inte vill ge ifrån sig hjärtat kan man 
säga: Då får det hjärtat ligga och ha det skönt i din hand idag. Kanske du kan ge det till 
Jesus nästa gång?

När alla satt sig säger kateketen: Nu knäpper vi händerna och ber: Tack Jesus, att du har 
oss kär.

hakanbostrom
Rektangel
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DAGENS TEMA: DEN FÖRSTA PINGSTEN

Inledning
• Har något av barnen upplevt att vinden blåste när ni kom till kyrkan idag?
• Hur känns vinden? Kan man se den? (bara indirekt, t ex om löven i träden rör

sig…)

Dela ut ett A-4 blad till varje barn. Nu uppmanar du barnen att hålla bladet framför 
ansiktet och blåsa tätt på det, så uppstår vind som de kan känna!

• Vi kan känna vinden, men vi ser den inte.
• Ungefär så är det med den helige Ande också.
• Kommer ni ihåg att Jesus dog och uppstod, och sedan vände tillbaka till sin far

i himmelen? Först var lärjungarna ledsna, men så kom de ihåg att Jesus lovat
att han inte skulle låta dem vara ensamma. Han sände dem någon som kan
påminna lite om vind, någon som verkligen finns, även om vi inte ser något
direkt: den helige Ande.

Sjung Halleluja (se inspelad version här)

Halleluja, halleluja prisa Gud. 
Halleluja, halleluja prisa Gud. 
Genom Ordet är han nära och vi ger honom all ära. 
Halleluja, halleluja prisa Gud. 

(melodi: Klappa händerna när du är riktigt glad....)
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Visa barnen hur man tecknar ett kors med tummen på 
• pannan (Jesus, hjälp oss att förstå)
• munnen (Jesus, ge mig mod att bekänna) och
• hjärtat (för att vi ska bevara Guds ord i våra hjärtan) och så säger vi
• ”Ära vare dig, Herre”.

Återge bibeltexten ur Apostlagärningarna om den första pingsten. 

Dramatisering

Välj ut ett antal barn som får vara lärjungar (i den kristna konsten brukar återges 
de tolv apostlarna, men bibeltexten tyder snarare på att det var betydligt fle , ev 
tom 120, se Apg 1:15). Låt tre barn få sjalar (gärna sidensjalar) i rött/orange/gult. 
Lärjungarna står i mitten. Läs berättelsen ur barnbibeln. 

• Plötsligt hörde de från himlen ett dån som från en stormvind.

Be barnen att börja blåsa så hårt de kan. När de är tyst igen, fortsätter du.

• De såg hur tungor som av eld fördelade sig, och stannade på var och en av
dem, fast ingen brände sig.

Inbjud barnen som har de röda sjalarna att komma och vifta med dem ovanför 
lärjungarna som står i mitten.

• De blev fyllda av en kraft och kunde plötsligt tala flera olika språk. De blev själ-
va överraskade och det blev människorna runt dem också. Lärjungarna bör-
jade berätta för dem om Jesus och alla kunde förstå dem på sitt eget språk.
Glädjen var stor och många började tro på Jesus och älska honom. Det var
den helige Ande som givit dem denna glädje och detta mod.

Låt barnen sätta sig igen, låt de färgglada sjalarna ligga kvar i mitten, runt Jesus.

Antagligen finns det många barn som kan något annat språk än svenska. Be 
någon om att säga något väldigt enkelt. Kan någon förstå det? Fint, för det kunde 

Rnmarttinen
Maskinskriven text
Läs kapitel 29 ur KPNs barnbibel: "Bibel för små och stora".

Rnmarttinen
Maskinskriven text

Rnmarttinen
Maskinskriven text

Rnmarttinen
Maskinskriven text
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inte jag! Tänk er själva, om vi varit med vid den första pingsten, då hade vi förstått 
det och alla andra språk!

Det är därför vi firar ingsten, för att komma ihåg hur den helige Ande kom till 
lärjungarna. 

Nu fick de tillbaka sin glädje, sitt mod och sin tro

Så är det för oss också: den helige Ande hjälper oss att tro, hjälper oss att vara 
modiga och ger oss gemenskap och glädje i kyrkan.

SÅNG 
Förslag på lämpliga sånger med länkar till KPNs youtubekanal kan du hitta här: 
https://kpn.se/resurser/sjung-med-barnen
• Vi sätter oss i ringen
• Se Guds glädje bubblar över
• Vandra med oss för vägen är lång

Extra aktiviteter:

Bomullsleken 

Lägg en eller fler bomullsbollar på ett bord eller på golvet (beroende på hur mån-
ga ni är) och samlar två lag på var sin sida av bordet. På ditt kommando försök-
er barnen att blåsa över bomullsbollen över till den andra sidan. Vi kan inte se 
vinden, men vi kan se hur stark den är och att den kan påverka något! Så är det 
också med anden. Kan vi ta på gemenskap? 

• Färglägg den bild på ett ljus som finns i slutet av detta dokum nt.

https://kpn.se/resurser/sjung-med-barnen
https://kpn.se/videos?id=2760
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AVSLUTNING

Låt barnen stå på knä och be:
– Tack Jesus, för att du älskar oss och har givit oss din helige Ande.

– Vill någon annan tacka eller be Jesus om något?
Uppmuntra barnen att formulera egna böner.

Avsluta med Fader vår med rörelser (se den inspelade varianten med rörelser 
på hemsidan). 

Avsluta med att tacka alla för att de kommit och välkomna dem tillbaka till 
nästa gång!

För den grupp som haft samlingen parallellt med ordets liturgi uppmanas nu 
barnen att tyst och stilla gå tillbaka till mässan. Hör med kyrkoherden, många 
anser att det passar bäst i samband med att kollekten samlas in.

Jesus, nu är du här!
© Katolska Pedagogiska Nämnden
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