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Hørte du det?
ApG 2

Har du nogensinde været nødt til at vente på
noget, som du virkelig ønskede dig? Er det let?
Jesus lovede at sende Helligånden til sine disciple,
men de måtte vente. Da Helligånden kom, blev det
slet ikke på den måde, som de troede.
Byen Jerusalem var fuldstændig proppet med
mennesker. De støvede gader var overfyldte
med larmende rejsende fra alle verdensdele.
Folk råbte og skubbede deres vej
gennem masserne.
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Æslerne skrydede og små børn græd. Jøder i
tusindtal ville besøge Jerusalems hellige stad
for at fejre pinsen.
Disciplene og mange af de troende var
samlet for at bede og prise Gud. Ingen i
gruppen vidste, at der snart skulle ske noget
meget specielt. Noget, der aldrig før var sket.
Pludselig hørte de en mærkelig lyd, der kom
fra luften. Det lød som en mægtig, stærk og
ruskende vind. Men det var ikke en almindelig
vind. Det lød mere som en orkan. Men det var
heller ikke en orkan. Lyden trængte ind i huset
og fyldte hele værelset, hvor de troende var
samlet. Lyden var så voldsom, at
menneskene, der stod ude på
gaden, så sig omkring for at se,
hvad der skete.
Da lyden forsvandt, så de
troende på hinanden. Noget, der
lignede ildtunger, havde sat sig
på alle i værelset. Pludselig var de
fyldte med Helligånden! De var fyldt
med nye tanker, der ikke kom fra
dem selv. Det var ligesom de gamle
profeter! De kunne næsten ikke tro
det, der skete! De begyndte at prise
Gud.
Imens var menneskemængden
udenfor huset blevet større og større.
Man stod som sild i en tønde for at se,
hvad der skete inde i huset. ”Hvad sker
der derinde?” spurgte de hinanden.
”Hørte du, hvad jeg hørte?”
Så hørte mængden nogle andre lyde.
Det lød som om, alle i huset talte og
råbte på samme tid. Hvad foregik der?
”Vær lige stille et øjeblik! Hør efter!”

Tænk på
Gud giver mig evner til at tjene ham.

Huskeverset
”Jeg vil udgyde
min ånd over alle
mennesker.”

råbte en mand fra Syrien og løftede armene.
“Der er nogen inde i huset, der taler mit sprog.”
”Også mit!” råbte en egypter. ”Der er nogen
derinde, der taler mit sprog.”
“Sludder og vrøvl!” råbte en rå stemme. ”De
mennesker inde i huset er bare fulde!”
”Fulde! Fulde! Fulde!” råbte nogle af de
oprørte mennesker.
”De kommer ud nu!” råbte en anden. ”Her
kommer de!”
Peter og de andre disciple kom ud af huset.
Peter begyndte at tale med høj stemme, så
alle kunne høre ham. ”Jøder, og alle I, som
bor i Jerusalem,” sagde han. ”Hør efter og lad
mig fortælle jer, hvad dette betyder. Disse
mennesker er ikke fulde, som I tror.”
Nu begyndte Peter at fortælle dem om Jesus.
Han fortalte dem, at Jesus var død for deres
synder. Han fortalte dem, at Jesus
var stået
op
fra de
døde og
nu var i
himlen.
Han
fortalte
dem, at
Gud ville
tilgive dem
deres
synder,
og
at de
også
kunne modtage Guds gave
– Helligånden.

ApG 2,17

Menneskene stod stille og lyttede. Mange
troede på det, Peter sagde, og ca. 3000
mennesker bestemte sig for at følge Jesus den
dag.
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S ØN D A G

L Ø R D A G
• Helligånden er blevet sammenlignet med
vinden. Gå en tur i eftermiddag og se,
hvordan de forskellige ting udenfor
bevæger sig i vinden. Tal om de steder
i Bibelen, hvor Helligånden omtales.
• Tak Gud, fordi Helligånden er din
ven, og fordi han er sammen med dig
og din familie hver dag.

M A N D A G
• Læs ApG 2,14-22. Læs også Joel
2,28-32. Hvordan ligner disse tekster
hinanden? Hvorfor tror du, Peter brugte
de ord?
• Lav en kande saft til din familie. Mens du
hælder op, kan du fortælle, hvordan Gud
sendte Helligånden ned til disciplene og
de kristne.
• Fanefold et stykke papir og dekorer det.
Når du vifter dig med papiret så tænk
på Helligånden.
• Syng en sang om Helligånden. Tak Gud
for de mange velsignelser, han giver
dig.

• Læs ApG 2,1-13. Hvad har du lært om Helligånden?
Se på et bibelkort og find de steder, der omtales i
versene 9-11.
• Klip 9 flammer af rødt eller orange papir. Skriv et
ord fra huskeverset på hver flamme. Bland dem
og læg dem i den rigtige rækkefølge. Gør det flere
gange, indtil du kan verset udenad.
• Hvis vinden blæser, og du har en drage, så gå
udenfor og lad den flyve i vinden. Tænk på, hvordan
Helligånden er som vinden, der får dragen til at
bevæge sig.
• Tak Gud, fordi Helligånden også rusker forsigtigt i
dig, når du bliver fristet til at gøre noget forkert.

T I R S D A G
• Læs ApG 2,23-41, når I har andagt. Hvor mange
mennesker blev døbt? Hvor mange mennesker
kommer i din kirke? Hvor mange flere end det
antal døbte Peter? Divider antallet af mennesker i
din kirke op i det antal, Peter døbte. Hvor mange
kirker på din kirkes størrelse kunne Peter og
apostlene have dannet efter Helligånden kom?
• Hvor mange måder kan du illustrere Helligånden
på? Vis det til din familie.
• Helligånden kaldes også en hjælper. Find tre
måder, du kan hjælpe på i dag.

O N S D A G
• Læs Joh 16,13 sammen med din familie. Spørg, om de vil fortælle dig, hvordan Helligånden vejleder
os. Bed mor, far eller dine bedsteforældre om at fortælle om et tidspunkt, hvor Helligånden hjalp
dem.
• Tænd et lys og se på flammen. Tegn et billede af flammerne, der kommer til disciplene under
pinsefesten. Spørg en voksen, hvorfor Helligånden ikke kommer som flammer til mennesker i dag.
• Hvem er præst i din menighed? Bed Helligånden om at velsigne ham eller hende i dag.
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T O R S D A G

Helligånden fik en større
og mere omfattende opgave
efter Jesu himmelfart.

• Læs ApG 2,37-39. Hvad mente Peter, da han talte om
”mennesker langt borte?”
• I dag bor der mange muslimer i Danmark. Bed om, at de også må
lære Jesus at kende som deres frelser.
• Hvor mange ting i dit hjem kan skabe vind? (f.eks. en føntørrer.)
• Tak Gud, fordi hans kærlighed aldrig hører op.

F R E D A G
• Læs ApG 2 sammen med din familie.
• Hvad har du lært om Helligånden i denne uge, som du ikke vidste fra før? Er du glad for, at
Helligånden er din ven?
• Sig huskeverset sammen og syng sangen: ”Dette lille lys er mit.”
• Bed Gud om at velsigne jer og være med jer.

Gør følgende: Brug koden og find ud af, hvad der fik lyden af en mægtig vind til
at fylde rummet, hvor de kristne bad.
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