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Tradition
Tradition betyder at give videre.
En tradition er noget, vi gør igen og igen. 
År efter år.

Pinse-frokost
Der er ikke så mange traditioner til pinse som til jul 
og påske.
Men mange spiser pinse-frokost med familie og venner.
Pinsen ligger i det sene forår.
Så det er også starten på sommer og godt vejr.

Pinse er en kristen højtid.
En højtid er en religiøs fest.
Pinse er sammen med jul og påske 
de tre store højtider for kristne.

I denne bog kan du læse historien om pinsen.
Sådan som den står i Bibelen.
For nogle er det en historie.
Andre tror på, at det skete sådan.
Historien er næsten 2000 år gammel.
Og den er grunden til, 
at du stadig har fri fra skole til pinse.

Derfor holder vi pinse



En discipel
En discipel er en, 
der tror på en bestemt tro eller religion.
Og som følger lederen af den religion.
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Da Jesus døde, følte hans venner sig alene.
Hans venner kalder man disciple.
Disciplene havde været meget sammen med Jesus.
De havde forladt deres hjem for at følge Jesus.
Og nu var han væk.
De følte sig alene.
Også selv om Jesus stod op fra de døde til påske.
For han fl øj op i himlen til Gud kort efter.

De havde lovet at fortælle andre om Jesus.
De ville fortælle om de ting, han gjorde.
Men de vidste ikke, hvordan de skulle gøre.

Jesus havde lovet, at han ville hjælpe dem.
Derfor kom Helligånden ned på Jorden. 
Helligånden er Guds ånd.
Den kom i pinsen for at hjælpe Jesus’ venner. 
Så kunne de mærke, at de ikke var alene.

I er ikke alene
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Bibelen
Fortællingen om pinsen står i Bibelen. Du kan fi nde 
den ved at slå op i Apostlenes gerninger kapitel 2.

Helligånd
Pinsen handler om Guds ånd.
Kristne tror, at Gud sendte Helligånden til Jorden.
Så den kunne skabe tro, håb og fællesskab hos os.

Historien siger, at disciplene sad i et hus.
Så blev huset fyldt med en vind.
De kunne mærke en susen, 
og tunger af ild satte sig på dem.
Og fra da af kunne de tale alle mulige sprog.
Nu kunne alle i hele verden forstå, hvad de sagde.

Kristne kalder det pinse-underet.
Det var Gud, der hjalp dem.
Før havde Gud været på Jorden gennem sin søn, Jesus.
Nu var Gud der gennem sin ånd.
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Hvorfor fejrer vi pinse? 
Hvad betyder Helligånd?
Og hvorfor danser solen til pinse? 
Alt dette og meget mere får du svar på i denne bog. 

Jeg læser-serien er velegnet til børn, der skal lære at læse 
eller lige har lært det. Bøgerne er meget lette. De kan bruges 
til faglig læsning eller læses af lyst. Download elevopgaver og 
lærervejledning på www.turbine-undervisning.dk. 

Bøgerne om højtider udgives i samarbejde med 
Danmarks Kirkelige Mediecenter – www.dkm.dk.


