
Kanskje kan du veldig mye om Jesus. Og 
temmelig mye om Gud Far. Men hvor mye 
kan du om Den hellige ånd? Det skal testes 
ut nå. Og hvis ikke du kan så mye, så er 
det helt greit, for da kan du lære underveis. 

Hei! Er du klar for et sporløp i området rundt kirken?  
Dette sporløpet passer for deg uansett om du er på tur med familien, 

kjæresten, hunden eller alene. Bli med, da! Men før du springer/labber 
av gårde, så kan det være lurt å lese her så du vet hva du skal gjøre. 

 

 

. 

Sporløp 

Hvordan: 

Vi har hengt opp 10 poster. Se på kartet hvor de er. Det kan være lurt å ta bilde 
av kartet også, så slipper du å glemme veien underveis. 
 

På hver post får du alternativer til svar. Bare ett av alternativene er riktig, så 
her gjelder det å ikke forhaste seg. For hvert svar kan du samle en  
(hvit) bokstav. Husk bokstaven! (Enten kan du skrive den ned på papir eller mobil, 

eller ta bilde så du husker det senere.) 

Hvis du klarer å svare riktig på alle postene, så vil bokstavane til slutt bli  
et løsningsord. (Løsningsordet består av to ord og kan også si oss noe om hvem Den hellige ånd er.) 

Alle illustrasjoner er hentet fra pixabay og freebibleimages 

Lykke til :) 

Bli med og vinn premie! 

Send løsningsordet på SMS  
til  _________________  
på nr. _________________.  

Da er du med i trekningen om en 
premie. Husk å skrive NAVN , og 
hvilken KIRKE du svarer fra. 

Frist for svar er _______, og  
trekningen skjer dagen etter. 

 
Og du? Sa vi at du har sjansen til å vinne en FRUKTKURV?! 



Den hellige ånd er nevnt allerede helt i starten av Bibelen. Der 
står det om hvordan Gud skapte hele jorden og alt som er på 
den: «Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds 
ånd svevde over vannet.» Visste du at Det gamle testamentet 
ble skrevet på et språk som heter hebraisk? Der er bokstavene 
helt annerledes enn i vårt alfabet. Ånd på hebraisk skrives רּוח, 
og uttales «ruah».  

Quiz: 

Hvilket annet ord enn ånd kan det bety?  
(Det kan være lurt å se på verset og tenke over hvilket ord som kunne 

stått der i stedet.) 

 A) Vind  V 

 B) Vann  H 

 C) Ild  B 

Bibelvers: 1. Mosebok 1,2 

Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet  

 

Post 1 



Har du tenkt over at et egg i grunnen er delt i tre deler?  
Eggeskall, eggehvite og eggeplomme.  

 
Litt på samme måten, så lærer vi i kirka at  
Gud er én, på samme tid som han på en måte er delt i tre. 
Det kaller vi for treenigheten.  

Quiz: 

Hvem består treenigheten av? 

  
 A) Gud Far, sønnen Jesus, Jesu mor Maria  A 

 B) Gud Far, sønnen Jesus, Den hellige ånd  Å 

 C) Gud Far, sønnen Jesus, englene    O 

Bibelvers: Matteus 28,19 

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens 
og Den hellige ånds navn  
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I Det gamle testamentet, og altså før Jesus kom til jorden,  
var det bare noen få utvalgte som fikk ha Den hellige ånd i 
seg, og ofte bare for en periode.  

Quiz: 

Hvem var det først og fremst som fikk del i Den hellige ånd i Det gamle 
testamentet? 

A) De syndfrie – de som aldri gjorde noe galt  S 

B) Adam, Eva, Abraham og Josef      T 

C) Øvsteprester, dommere, profeter og konger  R 

Bibelvers: Dommerne 3,10 

Herrens ånd kom over ham, og han ble dommer i Israel.   
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Førti dager etter Jesus hadde stått opp igjen, reiste han opp til Himmelen  
(Kristi himmelfartsdag). Ti dager etter det igjen, er det pinse. Den første pinsen var  
disiplene samlet, og da var det noe helt spesielt som skjedde: 

«Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. 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. 

I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor  
folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver 
enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de:  
«Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt 
eget morsmål?» 

Bibelvers: Apostlenes gjerninger 2,3  
Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg  

på hver enkelt av dem. 

        Quiz: 
Da disiplene fikk Den hellige ånd, hendte det på en veldig spesiell måte. 
Hva var det som landet på hodene deres? 

A) Duer K 
B) Ild  H 
C) Bibler T 
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Hender det at foreldrene dine av og til forbereder deg på hva som skal 
skje? For eksempel at nå skal dere snart reise hjem igjen, og når dere 
kommer hjem er det leggetid med én gang. Jesus brukte ofte å forbe-
rede disiplene på hva som skulle skje, men det var ikke alltid de for-
stod hva han mente...  

Quiz: 
I god tid før Jesus reiste til Himmelen igjen, sa han noe om hvem som skulle få 
Den hellige ånd etter han hadde reist fra jorden. Hvem var det? 

A) Alle som tror på Jesus  J 

B) Alle israelitter    O 

C) Alle i hele verden   A 

Bibelvers: Johannes 14,26 

Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære 
dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.  
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Den hellige ånd er en del av Gud,  
og samtidig så er den her på jorden. 

Quiz: 

Hvor bor Den hellige ånd nå? 

A) I døpefonten  L 

B) I kyrkja    A 

C) Inni oss    E 

Bibelvers: Johannes 14,17 
Sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot.  

For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han 
blir hos dere og skal være i dere.  
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Av og til sier vi, hvis noe påvirker oss på en god  
måte, at det bærer frukter.  
For eksempel kan en flink mattelærer bære frukter 
ved at elevene synes matte er gøy. 

Quiz: 

Hvilke av alternativene er noen av fruktene Bibelen sier Den hellige ånd 
gir i livene våre? 

A) Kjærlighet, glede og fred   L 

B) Eple, appelsin og banan   T 

C) Krangling, hat og misunnelse  K 

Bibelvers: Galatarbrevet 5,22 

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet,  
godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.  
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Er du glad i å få gaver? Med ulike personer får du kanskje  
forskjellige gaver. Fra venner får du kanskje leker eller noe  
annet gøy, mens bestemor kanskje gir deg klær eller noe annet  
fornuftig. Visste du at Den hellige ånd også kan gi oss gaver?  

Quiz: 

Hvilke er noen av gavene Den hellige ånd kan gi oss? 

A) Bamser, dukker og kinderegg        U   

B) Bibel, Luthers lille katekisme og andaktsbok    V 

C) Evne til å forkynne, gjøre mektige gjerninger     P 
     og å hjelpe andre 

Bibelvers: 1. Korinterbrev 12,8 

For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom,  
en annen å formidle kunnskap,  
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Visste du at du enkelt kan slå opp i Bibelen på nettet? Gå til bibel.no 
og trykk på «Les i nettbibelen». Da får du oversikten over alle de 66 
bøkene i Bibelen. Trykk på den boka du vil inn på, velg kapittelet du 
ønsker (de store tallene oppe), og finn verset du er ute etter (de små 
tallene inni teksten).  

Quiz: 

Slå opp i Paulus 2. brev til Timoteus, kapittel 1, vers 7. Hvilket ord  
mangler her? «Vi fikk Ånden som gir kraft, ________ og visdom.» 

A) kjærlighet  E 

B) styrke   I 

C) rikdom   Æ 

Bibelvers: 2. Timoteusbrev 1,7 

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir  
kraft, _________og visdom.  
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Ingen vet helt hvordan Den hellige ånd ser ut. Derfor bruker vi et annet 
symbol som bilde på den i stedet. Et av de mest brukte bildene på Den 
hellige ånd er faktisk en fugl.  

Quiz: 

Hvilken fugl symboliserer Den hellige ånd? 

A) Spurv  T 

B) Ørn   S 

C) Due   R 

Bibelvers: Johannes 1,32 

Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, 
og den ble værende over ham.  
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