
 

GPS 72: Pinse 
 

Drama 
 

Personer: 
Disciplene 

Folk, der hører og bliver frelst 

Fortæller (en voksen eller et ældre barn) 

 

Fortæller: Der var nu gået ti dage, siden Jesus var taget tilbage til Himlen. Hans venner – 

disciplene – må have savnet ham. (Disciplene sidder i en gruppe og kigger triste ud i luften.) De 

havde været sammen med ham hver dag i tre år, men så døde han, blev levende igen, og nu var han 

taget tilbage til Himlen igen. Hvad skulle de dog gøre uden ham? (Disciplene kigger på hinanden, 

slår ud med hænderne og trækker på skuldrene.) 

 

Jesus havde sagt, at de skulle fortælle hele verden om ham, men han havde også sagt, at de skulle 

vente med at gøre det, til han havde sendt Helligånden til dem. Men hvad var Helligånden for 

noget, og hvordan ville han sende den til dem? 

Pludselig hørte disciplene en lyd. (Lad de folk, der endnu ikke er på scenen, lave lyde som en 

susende vind.) Disciplene må have spidset ørerne. Hvad var dog det for noget? (Disciplene sætter 

deres hænder op til ørerne for at lytte.) Det var Helligånden – Guds ånd - der kom og fyldte dem 

hver især. Jesus var ikke længere hos dem, men han havde sendt sin ånd, Helligånden, til at bo i 

hver eneste af disciplene. (Disciplene lader som om de bliver fyldt af noget og kigger forundrede 

omkring.) Helligånden gjorde disciplene stærke, så de turde at fortælle om Jesus. De skyndte sig 

udenfor for at fortælle folk om Jesus. (Disciplene rejser sig op og går lidt fremad. Folk strømmer 

til.) Men hvordan skulle de kunne gøre det? For der var mennesker udenfor fra mange forskellige 

lande, som talte mange forskellige sprog. Helligånden hjalp disciplene, så de begyndte at tale på 

mange forskellige sprog. (Disciplene siger hver især ”Jesus lever” på forskellige sprog. Spørg 

børnene, hvilke sprog de kender. Hvis du ikke har nok sprog, så brug også listen herunder dette 

dramastykke.) Og folk lyttede! Peter stod frem og forklarede folk, at de skulle tro på Jesus og 

sige undskyld til ham, for de forkerte ting, de havde gjort. (En af disciplene træder frem og lader 

som om, han taler til højre og venstre med store armbevægelser.) Folkene ønskede at tro på 

Jesus. (Folkene tager sig til hjertet, folder hænderne og lader som om, de beder.) Den dag var der 

3000 nye personer, som kom til at tro på Jesus. Og Helligånden flyttede ind i hver eneste en af 

dem. (Folkene stiller sig op på en lang række med ranke rygge og holder på deres hjerter.)  

 

Også i dag bor Helligånden i hver eneste person, der tror på Jesus. Helligånden hjælper os til at 

komme til at ligne Jesus mere og mere, så vi kan gøre de rigtige ting. Helligånden vil også hjælpe 

os til at fortælle andre, at Jesus lever. 

 

Jesus lever: 
Yeshua chai (Hebraisk)  Jesus lever (svensk) 

Jesus is alive (engelsk)  Jesus lebt (tysk) 

Jezus leeft (hollandsk)  Jeesus elab (estlandsk) 

Jeesus elää (finsk)  Jesús lifir (islandsk) 

Yasoao Hayon (arabisk)                                                                             Idé: Dorthe Lykke Jensen 
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