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Heftet inneholder: 

• Undervisningsmateriale – kan tilpasses alle generasjoner.  

• Forslag til enkel aktivitet – Barna skal lage hvert sitt papirhjerte, som kan 

brettes i to. Inne hjertet kan det enten tegnes eller skrives om pinsens 

budskap – at Gud, ved troen, bor i våre hjerter.   

• Samtale og refleksjonsspørsmål 

 

Mål  

Det er fire undervisningsmål i dette opplegget, og lederen kan derfor velge om alle 

eller bare noen skal vektlegges.  

1. Forholdet mellom pinse og påske  

Pinsefesten kommer femti dager etter påskefesten, og det er ikke tilfeldig. I 

jødiske synagoger betones sammenhengen mellom Guds frelsesgjerning ved 

utferden fra Egypt (påske) og konstitueringen av Gudsfolket på Sinai (pinse). 

Den tidlige kirke markerte også denne sammenhengen, med henblikk på Jesu 

forsoningsverk (påske), og folkets delaktighet i denne frelsesgjerning og 

konstitusjon som gjenreist Gudsfolk i den nye pakt (pinse).1  

 

2. Den store kontinuerlige linjen mellom Det gamle testamentets og Det nye 

testamentets pinse. 

I dette opplegget brukes ikke begrepet «kirkens fødselsdag», da det er 

misvisende for pinsens innhold og kontinuerlige linje. Det er en uavbrutt 

sammenheng i frelsens historie, som vi ikke må glemme. Vår tro har dype 

jødiske røtter. Pinsefeiringen i Det nye testamentet er en fornyelsesdag, hvor 

Guds løfte om å skrive sin Lov i menneskers hjerte realiseres, og Guds Ånd 

blir utøst i menneskers hjerte. 

 

3. Gud bor i våre hjerter 

Pinsen minner oss om at Gud, ved troen, bor i våre hjerter. I dåpen fikk vi del i 

Den hellige ånds gave, og gjennom opplæring vokser vi i troen og lærer Gud å 

kjenne. Det vektlegges at Gud ønsker å bo i menneskers hjerte, og at vi 

dermed alltid kan vite at Gud er oss nær og vil hjelpe oss gjennom livet.  

 

4. Misjon 

På pinsedag kunne alle i Jerusalem høre forkynnelse om Jesus på eget språk. 

Pinse er universell, og Guds nåde og Den hellige ånds gave er gitt alle 

mennesker. Bruk gjerne tid til å fortelle om misjon og misjonsorganisasjonene i 

SMM. I dette opplegget er Den Norske Israelsmisjon sitt arbeid med å gi 

jødene evangeliet vektlagt.  

 

 

                                                
1 Kvarme, O. Chr. (1985). Side 41, «Kirkens jødiske røtter», Sjalomhefte nr.7.  
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Pinse – Guds folks fornyelsesdag 

Guds Lov på Sinai (2.Mosebok 19-20) 

Pinse er noe som jødene har feiret i nesten 3500 år. Det er en gammel fest, hvor det 

i begynnelsen var en høstfest. For oss er det litt rart å tenke på, for høsten er jo på et 

helt annet tidspunkt her! Men i Israel er den ene av innhøstningene på våren.  

Etterhvert ble pinsen også en fest der Israel husket på en helt spesiell begivenhet. I 

mange år var Israel slaver for Farao i Egypt. Jødene feirer påske til minne om at Gud 

reddet dem fra Farao, og førte dem ut av Egypt. Det er den første påske. Femti dager 

etter utvandringen av Egypt kom Israelsfolket til fjellet Sinai. Moses, som var lederen 

for folket, gikk opp på fjellet. Der gav Gud ham Loven, som er Guds ord og bud. 

Moses fikk også de ti bud, som Gud selv skrev på to steintavler. 

Pinsefesten, som er 50 dager etter påske, ble etter hvert en viktig markering og 

feiring av den dagen Gud gav sin lov til Israel på Sinaifjellet. Hvert år samlet det seg 

mange tusen mennesker i Jerusalem for å feire dette, og det var en skikkelig høytid! 

For den dagen fikk Israel Guds lov.  

Samtale- og refleksjonsspørsmål: 

• Kan du noen av budene? 

• Hvorfor tror du Israel syntes dette var en viktig dag å feire? 

Løfte om Gud i alle menneskers hjerter 

Lenge etter at Moses fikk loven på Sinai, var det profeter i Israel. En profet er en som 

taler på vegne av Gud. Gud lot profeten få vite hva han tenkte, og profeten skulle si 

det til folket. Mye av det profetene fikk vite er skrevet ned i bibelen, slik at vi som 

lever i dag også kan lese det.  

Gud lot noen av profetene få vite at Gud hadde en fornyelsesplan. Han ville på nytt 

stige ned. Ikke for å skrive på steintavler, slik som på Sinai, men for å skrive på 

menneskers hjerte. En av de som fikk et slikt budskap var profeten Jeremia. Han 

levde flere århundrer før Jesus. Likevel fikk han lov til å si noe om hva som skulle 

skje når Jesus kom. Gjennom Jeremia sa Gud:  

Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og 

Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok 

dem i hånden og førte dem ut av Egypt; den pakten brøt de, enda jeg var deres 

herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som 

kommer, sier Herren: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres 

hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. (Jer.31,31-33). 

Israel feiret pinse til minne om Guds lov, som de fikk på Sinai. Nå sier Gud at han vil 

gjøre en ny pakt. Pakt betyr avtale. Istedenfor å skrive sitt ord på steintavler, ville 

Gud skrive det i menneskers hjerte. De fleste lurte nok på hvordan dette skulle 

foregå, og det er ikke så rart! For hvordan i all verden hadde Gud tenkt å gjøre det?  
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En annen profet, Joel, fikk vite av Gud at en dag ville han gi sin Ånd til alle 

mennesker. Joel skrev: En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle 

mennesker (Joel 3,1). Slik skulle Gud selv bo i menneskers hjerte, og hans ord ville 

bo i menneskers hjerte. 

Men fortsatt visste ingen når dette skulle skje, og folket måtte vente lenge på den 

dagen. 

Samtale og refleksjonsspørsmål: 

• Hva tror du Gud mente med å skrive på menneskers hjerte? 

• Hva er forskjellen mellom å ha Guds ord på steintavler og i hjertet? 

• Hvem vil Gud gi sin Ånd til? 

 

Pinsen da Gud skrev sitt ord i menneskers hjerter 

Lenge etter at både Jeremia og Joel var død, skjedde det Gud hadde lovet. Jesus, 

som er Guds Sønn, ble født inn i vår verden. Det feirer vi i julen. Han kom til verden 

for å dø, ikke fordi han hadde gjort noe galt, men for at han slik kunne redde alle 

mennesker. Jesus døde, og tre dager senere stod han opp fra de døde – det feirer vi 

i påsken.  

50 dager etter at Jesus var stått opp fra de døde, var mange jøder samlet i 

Jerusalem. De skulle feire pinse, slik jødene hadde gjort i mange århundrer. Men 

denne pinsen skulle bli annerledes, for nå skulle det som Jeremia og Joel fikk vite 

skje! Gud skulle skrive sitt ord i menneskers hjerter, og Guds Ånd skulle bli gitt til alle 

mennesker!  

Disiplene til Jesus var også samlet i Jerusalem, og vi leser at «Plutselig lød det fra 

himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de 

satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av 

dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter 

som Ånden ga dem å forkynne» (Apgj.2,2) 

Det var, og er fortsatt i dag, alltid mye folk i Jerusalem under pinsefesten, og de kom 

fra mange ulike land og snakket ulike språk. Da de hørte lyden fra huset disiplene 

satt i, kom de bort for å se hva som skjedde. De ble helt forskrekket da de hørte at 

det ble snakket på sitt språk! Hva er det som skjer? 

Peter, en av disiplene til Jesus, steg fram og fortalte dem at nå skjer det som 

profetene hadde lovet. Nå var dagen kommet da Gud hadde bestemt å gi sin Ånd til 

alle mennesker, og slik flytte inn i menneskers hjerte!  

De som hørte spurte da: Hva skal vi gjøre? Peter svarte at de skulle vende om til 

Jesus og tro han, la seg døpe – og de skulle få Den hellige ånd. 

Samtale- og refleksjonsspørsmål: 

• Hvorfor tror du disiplene snakket på så mange ulike språk? 

• Hva var det som skjedde denne pinsen? 
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Gud bor i ditt hjerte 

Fra den dagen feirer Guds folk pinse til minne om at Gud har gitt oss Den hellige 

ånd, som bor i våre hjerter, slik profetene hadde lovet. Gud bor i våre hjerter, og vil at 

hans ord skal være viktig for hjertet og livet vårt.  

Vi døper barna, og lærer hverandre fra Bibelen. Vi ber til Gud, og vet at han er med 

oss alle dager. Gud har selv flyttet inn i oss, og er derfor alltid med oss. Gud er ikke 

en fjern Gud, men en Gud som er helt nær oss. Alle dager – når vi er glad, lei oss 

eller sure og sinte. Gud er der.  

Samtale og refleksjonsspørsmål:  

• Hvordan kan vi vite at Gud bor i hjertet vårt? 

• Hva tenker du om at Gud vil bo i ditt hjerte, og hvordan merker du det? 

• Gjennom våre liv kan vi takke Gud for at han vil bo i oss, og være med oss alle 

dager.  

Misjon – å fortelle det videre 

Vi er heldige som har fått høre om Jesus, og er døpt. Det er mange som ikke har det 

i verden. Derfor finnes det mange misjonsorganisasjoner i Norge, som arbeider for at 

mennesker over hele verden skal få høre om Gud, bli døpt og få opplæring i kristen 

tro. For Gud ønsker å bo i alle mennesker sitt hjerte! 

Den Norske Israelsmisjon driver misjonsarbeid blant jøder, de som først fikk løftet om 

pinsen og som gav oss budskapet. Det er fordi veldig mange jøder i dag ikke vet om 

det som skjedde i Jerusalem for snart 2000 år siden. De vet ikke at den dagen 

allerede er kommet, da Gud gav sin Ånd i menneskers hjerter. Det er et viktig arbeid 

å fortelle jødene om dette, for de har rett til å vite at Gud allerede har gjort det han 

lovet gjennom profetene Jeremia og Joel. 

Alle mennesker har rett til å høre om Guds store plan. Her kan alle være med. Det er 

ikke alltid det er så mye som skal til. Vi kan gi noen som trenger det et smil, en 

oppmuntring og fortelle dem om Gud. Kanskje vi kan gi noen et fint bibelvers? Vi kan 

også være med å be om at flere mennesker må få høre om Gud – det er det aller 

viktigste!  

Samtale og refleksjonsspørsmål: 

- Hvorfor er det viktig å fortelle andre om Gud? 

- Hvordan kan vi være med å bidra? 
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Aktivitet 

Du trenger: 

- A4 ark 

- Fargeblyanter 

- Blyant 

- Saks (eventuelt) 

Fremgangsmåte: 

Hvert barn får utdelt et A4 ark. Arket skal nå brettes i to, slik at det blir et A5 ark. 

Barna tegner et halvt hjerte på arket (kan være de yngste trenger hjelp). Så Klippes, 

eller rives, papiret der streken går. Når man da bretter ut arket har man laget et 

papirhjerte. 

Barna skriver på hjertet – «Takk Gud for ditt ord og at du bor i hjertet mitt!» 

Nå kan barna få tegne seg selv, og andre, på innsiden av hjerte. De kan skrive flere 

takkebønner, eller misjonsbønner, som «Kjære Gud, la alle få høre om deg».  

Etterpå 

Hjertet kan de ta med seg hjem. Hjertet vil da være en daglig påminner om pinsens 

budskap. Hjertene kan også henges opp i kirken/forsamlingen, og slik gi en sterkere 

tilknytning til kirkebygget/forsamlingsbygget.   
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Dette er et fornyet pinseopplegg enn det forrige Den Norske Israelsmisjon gav ut. Opplegget 

er utarbeidet i 2017 av Vegard Soltveit, assisterende generalsekretær i Den Norske 

Israelsmisjon. 

Opphavsretten tilhører Den Norske Israelsmisjon 

Opplegget kan kun kopieres og mangfoldiggjøres etter avtale med Den Norske Israelsmisjon 
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Vil dere ha flere forslag til feiring og undervisning om ulike 

høytider? Da er det bare å ta kontakt med Den Norske 

Israelsmisjon! Vi har ferdiglaget opplegg for pinse, 

høsttakkefest og påskemåltid.  

Vi har blant annet spennende trosopplæringsopplegg, 

undervisnings- og foredragskompetanse, turer til Israel, Øst-

Europa og Asia, freds- og forsoningsopplegg og 

oliventreprodukter laget av palestinske kristne fra Betlehem 

 

 


