
Tidsram: 20-25 minuter. 

Dagens evangelieläsning är antingen Johannes 14 kapitel eller Johannes 20 kapi-
tel (se hänvisning nedan), men eftersom kyrkoårets firande är pingsten, framhävs 
läsningen ur Apostlagärningarna här nedan.

Apg 2:1-11
Den första pingsten

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 
Kappadokien, 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 
proselyter, vi är kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk 
om Guds stora gärningar.” I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de 
frågade varandra: ”Vad betyder detta?” Men andra gjorde sig lustiga och sade: 
”De har druckit sig fulla på halvjäst vin.”

Övriga läsningar: Apg 2:1-11, Rom 8:8-17 eller 1 Kor 12:3b-7, 12-13, Joh 14:15-
16, 23b-26 eller Joh 20:19-23

Bakgrund
I Nya testamentet finns flera berättelser om hur lärjungarna fylldes med Anden. 
Många ser pingsten som kyrkans födelsedag. Ordet pingst betyder den femtionde 
(den femtionde dagen efter påsk). På pingstdagen fick lärjungarna ta emot Anden 
som sänkte sig över dem som ”tungor av eld” (eld och vind är ofta tecken på Guds 
närvaro i Gamla testamentet). Reaktionen uteblev inte, de blev riktiga eldsjälar, 
de fylldes med mod och vågade berätta om sin tro för andra. Anden gjorde att 
de blev begeistrade (ordet kommer från tyskan och betyder att bli fylld med Ande 
eller ”inspireras”), de satsade verkligen helt och fullt. De främmande språken var 
inte längre något hinder, barriärer försvann och de kunde förstå varandra. Med 
Andens kraft kunde de bygga broar till andra människor, även främlingar förstod 
dem.
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Ta med
En duk (ev i den liturgiska färgen rött), ett ljus (ert ”Kristusljus”) ett krucifix, en 
staty/ikon/bild på Kristus. Bibel, ev barnbibel. Ev: korg med hjärtan. Ta med ett 
födelsedagskort. Klipp ut flammor i gult papper, som du ev kan färglägga med 
röd tusch. Klipp ut och förbered pappersrullfigurerna längst bak i dokumentet.

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, så roligt att se er här!
• Har någon haft födelsedag eller kommer att ha födelsedag snart? Gratulera i 

så fall, fråga om åldern.
• Idag är det faktiskt en till som fyller år, kan vi komma på vem? (vi alla, Kyrkan!, 

det var på pingsten som Kyrkan föddes!)

Låt de barn som fyllt år hjälpa till med att duka upp bordet: en duk (gärna i den 
liturgiska färgen), ett ljus, en Kristusstaty eller en ikon. 

• Nu har vi fått fint i vår mitt! 
• La ni märke till vilken färg prästen hade på sin mässhake idag?
• Prästen har på sig rött (peka gärna på kyrkoårsaffischen om ni har en sådan). 

Det är rött för det är den helige Andes färg, vi firar pingst idag! 
• Födelsedagsbarnet kan få tända ljuset (hjälp till om det behövs!)
• 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.

3

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)

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

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 tyghjär-
ta). 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.
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Avsluta läsningen med: 
Så Lyder Herrens ord.
Barnen svarar: Gud vi tackar dig. 
 
Samtala 
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DAGENS TEMA: DEN FÖRSTA PINGSTEN

Berätta evangelietexten med hjälp av pappersrullsfigurer, öva gärna innan så du 
kan berätta fritt!  
Medan du berättar: lägg ut de gula ”flammorna” runt Jesus i er mitt, som får illus-
trera berättelsen.

 
Samtala med barnen samlade runt Jesus och ljuset i er mitt:

Inbjud alla barn till att andas in och ut, sakta, sedan en gång till. Man kan lägga 
handen på bröstet och känna hur man andas. Förklara att det är Guds andedräkt, 
det är Gud själv som andas i oss, som ger oss livet i varje sekund.

När vi döptes, fick vi lite vatten på vårt huvud, det var ett tecken på att vi föddes 
på  nytt i helig Ande. Vi vet att Guds Ande är med oss. 

• Hur var det för de första kristna, hur fick de veta att Guds Ande var med 
dem? (de hörde ett dån som av en stormvind och eldslågor kom över deras 
huvuden.

• Vad hände med dem sedan? (de började tala andra språk med de ord som 
Anden gav dem)

• Blev inte de andra förvånade då? (jo, andra människor, som kom från andra 
länder var väldigt förvånade över att det kunde höra sitt eget språk!)

• Vad berättade apostlarna? (de berättade den glada nyheten om Jesus).

Visa ett födelsedagskort.
• Vad är detta? (ett Grattis på födelsedagen kort!) Vem är det som fyller år? Ja, 

pingsten är kyrkans födelsedag och eftersom vi tillhör kyrkan så kunde vi säga 
att vi alla fyller år idag. Så vi kan säga GRATTIS till varandra!

4

om det ni fått höra.
- Hur var det för de första kristna. Vad hände...

Inbjud alla barn till att andas in och ut, sakta, sedan en gång till. Man kan lägga 
handen på bröstet och känna hur man andas. Förklara att det är Guds andedräkt, 
det är Gud själv som andas i oss, som ger oss livet i varje sekund.
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• Vad berättade apostlarna? (de berättade den glada nyheten om Jesus).
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DAGENS TEMA: DEN FÖRSTA PINGSTEN• Sjung Halleluja (se inspelad version). 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....)Berätta evangelietexten med hjälp av pappersrullsfigurer, öva gärna innan så du 

Berätta fritt om den första pingsten. 
Använd gärna pappersrullsfigurer och "flammor" av gula dukar eller papper 
för att illustrera det som händer.

 
Samtala med barnen samlade runt Jesus och ljuset i er mitt:

Inbjud alla barn till att andas in och ut, sakta, sedan en gång till. Man kan lägga 
handen på bröstet och känna hur man andas. Förklara att det är Guds andedräkt, 
det är Gud själv som andas i oss, som ger oss livet i varje sekund.

När vi döptes, fick vi lite vatten på vårt huvud, det var ett tecken på att vi föddes 
på  nytt i helig Ande. Vi vet att Guds Ande är med oss. 

• Hur var det för de första kristna, hur fick de veta att Guds Ande var med 
dem? (de hörde ett dån som av en stormvind och eldslågor kom över deras 
huvuden.

• Vad hände med dem sedan? (de började tala andra språk med de ord som 
Anden gav dem)

• Blev inte de andra förvånade då? (jo, andra människor, som kom från andra 
länder var väldigt förvånade över att det kunde höra sitt eget språk!)

• Vad berättade apostlarna? (de berättade den glada nyheten om Jesus).

Visa ett födelsedagskort.
• Vad är detta? (ett Grattis på födelsedagen kort!) Vem är det som fyller år? Ja, 

pingsten är kyrkans födelsedag och eftersom vi tillhör kyrkan så kunde vi säga 
att vi alla fyller år idag. Så vi kan säga GRATTIS till varandra!

INTRODUKTION
- Har ni tänkt på att ni andas hela tiden? Kan vi andas tillsammans, 
in och ut, sakta. 
Lägg handen på bröstet och känn andningen, lugnt och fint. 
Vem är det som skänker oss andningen? 
Ja, det är Gud själv, som ger oss livet och andningen i varje sekund.   
När vi döptes, fick vi lite vatten på vårt huvud, det var ett tecken på att vi 
föddes på nytt i helig Ande. 
Vi vet att Guds Ande är med oss.   
Idag ska vi höra om hur Gud sände den helige Ande till de första kristna. 
Den helige Ande gav dem kraft och mod, de vågade nya saker som de 
aldrig gjort förut.     

Rnmarttinen
Maskinskriven text
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Pappersfigurer till toapappersrullar!
Figurerna kam limmas på lite tjockare papper eller förstärkas 
med bokplast innan du klipper ut dem.
Toapappersrullarna kan dekoreras.
KPN. 
Illustration: Rauha Navarro Marttinen

Jesus
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Lek – vi är kyrkan

Ta fram ett garnnystan, kasta det till ett barn i gruppen (börja med att säga namnet) 
och inbjud det barnet att kasta till andra. Om man är osäker på namnen kan man 
också inleda leken med att säga: Jag heter … vad heter du?

Till slut har ni skapat ett fint nät tillsammans, ett spindelnät. Lyft upp nätet, sänk 
sedan ner det till golvet. Alla behövs för att nätet ska hålla ihop. Så är det också 
med kyrkan, alla behövs för att kyrkan ska vara hel.

SÅNG
Jesus älskar var och en av oss och säger till oss:
• Vem är det som kommer på vägen? ur Lova Herren, Sol & Måne, nummer 58 

(se också inspelning) 
• Vinden ser vi inte ur Lova Herren, Sol & Måne, nummer 2  
• Gud, du är här (se inspelning).

Gud, du är här,
i detta rum, 
är också du.
Och fast vi inte ser dig eller hör dig,
så är du här just nu.

Extra aktiviteter:
• Låt dem färglägga den svartvita bilden som hör till dagens läsning.

AVSLUTNING

Låt barnen resa sig, stå i en ring och be tillsammans:

Jesus, tack för att du givit oss Anden, den ger oss kraft och mod och glädje och 
gemenskap med Dig.
 
Fader vår (med sång och rörelser, se inspelad film).

I Fadern, och Sonens och den helige Andes namn.
Amen.

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 bar-
nen 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! 
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